РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
ПОРЕСКА УПРАВА
Регионално одељење за
материјалне ресурсе Крагујевац
Број:400-404-01-00064-8/2016-I4010
Дана: 01.12.2016.године
К р а г у ј е в а ц
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС“ број
124/2012, 14/2015 и 68/2015), и тачке III, став 2, Решења директора Пореске управе
број: 000-119-00-05556-10-1/2015-I0001 од 21.06.2016.године, координатор Регионалног
одељења за материјалне ресурсе Крагујевац, Драгутин Миловановић, доноси:
ОДЛУКУ
о додели уговора у отвореном поступку за јавну набавку добара – материјала за
домаћинство (хемијска средства, инвентар за одржавање хигијене),
редни број 8Д/2016 – ПАРТИЈА 2

ДОДЕЉУЈЕ СЕ уговор у oтвореном поступку јавне набавке добара – материјала за
домаћинство (хемијска средства, инвентар за одржавање хигијене), партија 1 (инвентар
за одржавање хигијене) редни број 8Д/2016, понуђачу:


B2M“ d.o.o. Београд, ул. Мис Ирбијеве 12, ПИБ: 100023525, матични број:
17281038, сагласно члану 108. Закона о јавним набавкама.

Уговорена вредност јавне набавке износи 73.506,00 динара, без ПДВ-а, односно
88.207,20 динара, са ПДВ-ом.
Ову одлуку објавити на Порталу јавних набавки и на интернет адреси наручиоца, у
року од 3 (три) дана од дана доношења.
Образложење
Назив и адреса наручиоца: Министарство финансија, Пореска управа, Централа, за
потребе Регионалног одељења Крагујевац, улица 27 марта број 14.
Интернет страница наручиоца: www.poreskauprava.gov.rs/javne nabavke
Врста наручиоца: Орган државне управе.
Број и датум доношења одлуке: Одлука о покретању поступка, број 400-404-0100064/2016-I4010 од 27.10.2016.године.
Врста предмета: добра.
Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки:
Јавна набавка добара – материјала за домаћинство (хемијска средства, инвентар за
одржавање хигијене), за потребе Министарства финансија, Пореске управе,
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Регионалног одељења Крагујевац, са припадајућим организационим јединицама, редни
број 8Д/2016.
Назив и ознака из општег речника набавки: 24000000 – хемијски производи.
Процењена вредност јавне набавке износи за парију 2 – инвентар за одржавање
хигијене – 166.666,67 динара без ПДВ-а.
Набавка се спроводи на временски период до 31.12.2016.године.
Подаци о апропријацији у буџету, односно финансијском плану: Закон о буџету РС
за 2016. годину ("Сл. гласник РС", бр. 103/15) члан 5. и 7., раздео 16, глава 16.2,
програмска активност 2302, функција 110, програмска активност / пројекат 0001 и
програмска активност / пројекат 0002, економска класификација: 4268 – материјал за
домаћинство.
Јавна набавка је предвиђена финансијским планом за 2016.г. на конту – 426 –
материјал за домаћинство, Планом јавних набавки Пореске управе за 2016. годину број:
401-00-1/2016-I0116 од 08.02.2016.године , трећом изменом и допуном плана јавних
набавки за 2016.годину, број: 401-00-1/2016-I0116 од 20.05.2016.године, у делу добра,
класа 4 редни број 7.1 – материјал за домаћинство, страна 5/24, за Регионално одељење
Крагујевац, а на основу Одлуке о расподели (коришћењу) укупних средстава по
апропријацијама и организационим јединицама Пореске управе број 401-00-6/2016 од
05.01.2016.г. и Одлуке број: 401-00-1/2016-I0116 од 20.05.2016.године, о усвајању треће
измене и допуне плана јавних набавки Министарства финансија, Пореске управе за
2016.годину.
Законом о буџету Републике Србије за 2016.годину (Сл.гласник РС број:103/2015)
одобрена су средства Пореској управи , а Планом јавних набавки Пореске управе за
2016.годину, предвиђено је спровођење ове набавке и обезбеђена су средства за
извршење јавне набавке у 2016.години.
За предметну јавну набавку Наручилац је дана 28.10.2016.године објавио позив за
подношење понуда и конкурсну документацију на Порталу јавних набавки и на
интернет старници наручиоца. Отварање понуда је спроведено 28.11.2016.године о
чему је сачињен Записник о отварању понуда број 400-404-01-00064-6/2016-I4010 од
28.10.2016.године.
Благовремено, то јест до 28.10.2016.године до 12,00 часова, на адресу наручиоца
примљене су понуде следећих понуђача:
Број под
којим је
понуда
заведена

НАЗИВ И СЕДИШТЕ
ПОНУЂАЧА

4885

„VVG EUROVITA“ DOO
БЕОГРАД

4899

„БИГЗ НЕТ“ ДОО
БЕОГРАД

Понуђач је
на коверти
назначио
"Понуда за јавну
набавку добара
8Д/2016 –
материјала за
домаћинство
(хемијска средства,
инвентар за
одржавање
хигијене) за
партију _1 и 2_ –
НЕ ОТВАРАТИ''
"Понуда за јавну
набавку добара
8Д/2016 –
материјала за
домаћинство
(хемијска средства,

ДАТУМ И
ВРЕМЕ
ПРИЈЕМА

25.11.2016.год. у
8 час. 20 мин.

25.11.2016.год. у
10 час. 45 мин.
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4900

ХЕМОПРОДУКТ ДОО
КРУШЕВАЦ

4903

B2M DOO БЕОГРАД

4913

HEMICO DOO
КРАГУЈЕВАЦ

4914

ВК КОНПАНИ ДОО
СОКОБАЊА

4928

SZTR VIN HIGIJENA
ОПОРНИЦА ББ
КРАГУЈЕВАЦ

инвентар за
одржавање
хигијене) за
партију _1 и 2_ –
НЕ ОТВАРАТИ''
"Понуда за јавну
набавку добара
8Д/2016 –
материјала за
домаћинство
(хемијска средства,
инвентар за
одржавање
хигијене) за
партију _1 и 2_ –
НЕ ОТВАРАТИ''
"Понуда за јавну
набавку добара
8Д/2016 –
материјала за
домаћинство
(хемијска средства,
инвентар за
одржавање
хигијене) за
партију _1и 2_ – НЕ
ОТВАРАТИ''
"Понуда за јавну
набавку добара
8Д/2016 –
материјала за
домаћинство
(хемијска средства,
инвентар за
одржавање
хигијене) за
партију _1и 2_ – НЕ
ОТВАРАТИ''
"Понуда за јавну
набавку добара
8Д/2016 –
материјала за
домаћинство
(хемијска средства,
инвентар за
одржавање
хигијене) за
партију _1и 2_ – НЕ
ОТВАРАТИ''
"Понуда за јавну
набавку добара
8Д/2016 –
материјала за
домаћинство
(хемијска средства,
инвентар за
одржавање
хигијене) за
партију 1 и 2 – НЕ
ОТВАРАТИ''

25.11.2016.год. у
10 час. 50 мин.

25.11.2016.год. у
12 час. 30 мин.

28.11.2016.год. у
10 час. 05 мин.

28.11.2016.год. у
10 час. 05 мин.

28.11.2016.год. у
11 час. 45 мин.

Неблаговремених понуда није било.
А. Понуде које су одбијене, разлоге за њихово одбијање и понуђена цена тих понуђача:
 В.В.Г. Еуровита д.о.о., Београд, Булевар Михаила Пупина 165д, ПИБ:
107095046, матични број: 20740752, заведена у писарници Пореске управе
Регионалног одељења Крагујевац, под бројем 4886 од 25.11.2016. године
Понуда понуђача В.В.Г. Еуровита д.о.о. Београд, је поднета као самостална,
благовремено, за јавну набавку добара – материјала за домаћинство (хемијска средства,
инвентар за одржавање хигијене) за потребе Пореске управе, Регионалног одељења
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Крагујевац, са припадајућим организационим јединицама, редни број ЈН 8Д/2016, у
отвореном поступку по члану 32. Закона о јавним набавкама.
Понуђач није доставио доказе за испуњеност обавезних услова на начин предвиђен
конкурсном документацијом а сходно члану 75 Закона о јавним набавкама :
Није достављено - уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе
по основу изворних локалних јавних прихода.
Није достављено - извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске
управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела
организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према
месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских
заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.
Из напред наведеног, Комисија за јавну набавку је оценила понуду понуђача В.В.Г.
Еуровита д.о.о., Београд, неприхватљивом јер исти није доставио доказе за обавезне
услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона о јавним
набавкама, и на начин описан у конкурсној документацији, што се по члану 106.
Закона о јавним набавкама сматра битним недостатком понуде и као такву предлаже
Наручиоцу, да исту одбије као неприхватљиву, сагласно члану 107. став 1. а у вези са
чланом 3 став 1. тачка 33. Закона о јавним набавкама.
 SZTR VIN HIGIJENA, Крагујевац, Опорница бб, ПИБ: 105553129, матични
број: 62173351, заведена у писарници Пореске управе Регионалног одељења
Крагујевац, под бројем 4928 од 28.11.2016. године
Понуда понуђача SZTR VIN HIGIJENA, Крагујевац, је поднета као самостална,
благовремено, за јавну набавку добара – материјала за домаћинство (хемијска средства,
инвентар за одржавање хигијене) за потребе Пореске управе, Регионалног одељења
Крагујевац, са припадајућим организационим јединицама, редни број ЈН 8Д/2016, у
отвореном поступку по члану 32. Закона о јавним набавкама.
Понуђач није доставио доказе за испуњеност додатних услова на начин предвиђен
конкурсном документацијом а сходно члану 76 Закона о јавним набавкама :
Није доставио – доказ о испуњености финансијског капацитета - да је понуђач
остварио приходе у претходне три обрачунске године (2013, 2014. и 2015. год.) у
износу од најмање 1.000.000,00 динара.
Из напред наведеног, Комисија за јавну набавку је оценила понуду понуђача SZTR VIN
HIGIJENA, Крагујевац, неприхватљивом јер исти није доставио доказе за додатне
услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона о јавним
набавкама, и на начин описан у конкурсној документацији, што се по члану 106.
Закона о јавним набавкама сматра битним недостатком понуде и као такву предлаже
Наручиоцу, да исту одбије као неприхватљиву, сагласно члану 107. став 1. а у вези са
чланом 3 став 1. тачка 33. Закона о јавним набавкама.
Б. Понуде које су прихватљиве и одговарајуће и понуђене цене који су дали понуђачи:
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 „BIGZ NET“ d.o.o. Београд, Булевар војводе Мишића 17, ПИБ: 106196923,
матични број: 20553413, заведена у писарници Пореске управе Регионалног
одељења Крагујевац, под бројем 4899 од 25.11.2016. године
Понуда понуђача „BIGZ NET“ d.o.o. Београд је поднета као самостална, благовремено,
за јавну набавку добара – материјала за домаћинство (хемијска средства, инвентар за
одржавање хигијене) за потребе Пореске управе, Регионалног одељења Крагујевац, са
припадајућим организационим јединицама, редни број ЈН 8Д/2016, у отвореном
поступку по члану 32. Закона о јавним набавкама. Понуђач је поступио у складу са
позивом за подношење понуде и захтевима из конкурсне документације. Попуњени су
сви обрасци који чине понуду и достављени су докази за испуњеност обавезних и
додатних услова на начин предвиђен конкурсном документацијом а сходно члану 75 и
76. Закона о јавним набавкама.
Испуњеност обавезних услова је доказао достављањем тражених доказа у складу са
чланом 77 став 4. Закона о јавним набавкама:
Достављена је Изјава о упису у Регистар понуђача – где се наводи да је понуђач уписан
у Регистар понуђача 06.02.2015.год. Податак је доступан на интернет страници
Агенцији за привредне регистре – наручилац је извршио проверу истог.
Испуњеност додатних услова понуђач је доказао достављањем:
- За финансијски капацитет достављен је биланс стања и биланс успеха за 2013, 2014,
и 2015.годину. Укупни пословни приходи остварени у 2013, 2014 и 2015.години су
изнад 1.000.000,00 динара.
- За пословни капацитет достављена је копија саобраћајне дозволе које је у
власништву понуђача (BG807-JI-FIAT DUCATO);
- За кадровски капацитет достављена је копија обрасца МА и то за: Владана Матића.
- Достављени су тражени узорци.
ЦЕНА ЗА ПОНУЂЕНЕ ПРОИЗВОДЕ:
( Цена је фиксна и у себи садржи све припадајуће трошкове)

Укупна
цена по
комаду
(са свим
зависн.
трошко.)

Укупна
цена за
целу
колич.
без ПДВ-а

Ред.
бр.

Назив канц.материјала
који се набавља

једин.

Колич.
која се
набавља

1

2

3

4

5

6=4*5

ком

80

329,47

26357,60

ком

160

84,67

13547,20

ком

300

50,40

15120,00

ком

300

49,28

14784,00

ком

300

63,00

18900,00

ком

4000

9,97

39880,00

1
2
3
4
5
6

Џогер памучни (МОП) са
кофом и оцеђивачем
Резерва за памучни џогер –
упијајућа, адекватан
понуђеном џогера
Магичне крпе (минимум
30*30см)
Рукавице гумене
хигијенске (величина л)
Крема за руке 100 мл
Кесе за смеће минимум 120
литара - дебље

1) УКУПНА ЦЕНА без ПДВ-а: 128.588,80 динара (податак из табеле).
2) Гарантни рок : 24 месеци/аод дана испоруке добара (не може бити краћи од 24месеца).
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3) Рок испоруке:7 дана од дана захтева наручиоца.
(не може бити дужи од 7 од тренутка достављања наруџбенице)

4) Услови плаћања:
У року од 15 дана од дана пријема исправног рачуна на адресу наручиоца.
(не може бити краћи од 15 и дужи од 45 дана од дана пријема рачуна)

5)Рок важења понуде 30 од дана отварања понуде.
(не може бити краћи од 30 дана)

На основу изнетог, Комисија за јавну набавку је оценила понуду „BIGZ NET“ d.o.o.
Београд, број 4899 од 25.11.2016. године, благовременом, одговарајућом и
прихватљивом у смислу члана 3 став 1 тачке 31,32 и 33. Закона о јавним набавкама, јер
је поднета у остављеном року из позива за подношење понуда и испуњава све техничке
спецификације из конкурсне документације. Понуда нема битних недостатака јер
садржи све доказе којима се испуњавају обавезни и додатни услови за учешће у
поступку јавне набавке, предвиђених конкурсном документацијом, сагласно члану 77.
Закона о јавним набавкама. Укупна цена из понуде је прихватљива, јер не прелази
износ процењене вредности.
 „HEMOPRODUKT“ d.o.o. Крушевац, ул. Патријарха Чарнојевића 3, ПИБ:
100318116, матични број: 07404913, заведена у писарници Пореске управе
Регионалног одељења Крагујевац, под бројем 4900 од 25.11.2016. године
Понуда понуђача „HEMOPRODUKT“ d.o.o. Крушевац је поднета као самостална,
благовремено, за јавну набавку добара – материјала за домаћинство (хемијска средства,
инвентар за одржавање хигијене) за потребе Пореске управе, Регионалног одељења
Крагујевац, са припадајућим организационим јединицама, редни број ЈН 8Д/2016, у
отвореном поступку по члану 32. Закона о јавним набавкама. Понуђач је поступио у
складу са позивом за подношење понуде и захтевима из конкурсне документације.
Попуњени су сви обрасци који чине понуду и достављени су докази за испуњеност
обавезних и додатних услова на начин предвиђен конкурсном документацијом а сходно
члану 75 и 76. Закона о јавним набавкама.
Испуњеност обавезних услова је доказао достављањем тражених доказа у складу са
чланом 77 став 4. Закона о јавним набавкама:
Достављена је Изјава о упису у Регистар понуђача и Решење АПР-а о упису БПН
1880/2014 од 14.04.2014.године.
Испуњеност додатних услова понуђач је доказао достављањем:
- За финансијски капацитет достављен је биланс стања и биланс успеха за 2013, 2014,
и 2015.годину. Укупни пословни приходи остварени у 2013, 2014 и 2015.години су
изнад 1.000.000,00 динара.
- За пословни капацитет достављене су копије саобраћајне дозволе за два возила
које је у власништву понуђача (KŠ055-XR-FAP MERCEDES, KŠ011-LZ ZASTAVA
FLORIDA POLI);
- За кадровски капацитет достављена је копија уговора о раду и то за: Срђана
Кљајића.
- Достављени су тражени узорци.
ЦЕНА ЗА ПОНУЂЕНЕ ПРОИЗВОДЕ:
( Цена је фиксна и у себи садржи све припадајуће трошкове)
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Укупна
цена по
комаду
(са свим
зависн.
трошко.)

Укупна
цена за
целу
колич.
без ПДВ-а

Ред.
бр.

Назив канц.материјала
који се набавља

једин.

Колич.
која се
набавља

1

2

3

4

5

6=4*5

ком

80

240,00

19200,00

ком

160

70,00

11200,00

ком

300

70,00

21000,00

ком

300

50,00

15000,00

ком

300

52,00

15600,00

ком

4000

6,00

24000,00

1
2
3
4
5
6

Џогер памучни (МОП) са
кофом и оцеђивачем
Резерва за памучни џогер –
упијајућа, адекватан
понуђеном џогера
Магичне крпе (минимум
30*30см)
Рукавице гумене
хигијенске (величина л)
Крема за руке 100 мл
Кесе за смеће минимум 120
литара - дебље

1) УКУПНА ЦЕНА без ПДВ-а: 106.000,00 динара (податак из табеле).
2) Гарантни рок : 24 месеци/аод дана испоруке добара (не може бити краћи од 24месеца).

3) Рок испоруке:1 дана од дана захтева наручиоца.
(не може бити дужи од 7 од тренутка достављања наруџбенице)

4) Услови плаћања:
У року од 45 дана од дана пријема исправног рачуна на адресу наручиоца.
(не може бити краћи од 15 и дужи од 45 дана од дана пријема рачуна)

5)Рок важења понуде 60 од дана отварања понуде.
(не може бити краћи од 30 дана)

На основу изнетог, Комисија за јавну набавку је оценила понуду „HEMOPRODUKT“
d.o.o. Крушевац, број 4900 од 25.11.2016. године, благовременом, одговарајућом и
прихватљивом у смислу члана 3 став 1 тачке 31,32 и 33. Закона о јавним набавкама, јер
је поднета у остављеном року из позива за подношење понуда и испуњава све техничке
спецификације из конкурсне документације. Понуда нема битних недостатака јер
садржи све доказе којима се испуњавају обавезни и додатни услови за учешће у
поступку јавне набавке, предвиђених конкурсном документацијом, сагласно члану 77.
Закона о јавним набавкама. Укупна цена из понуде је прихватљива, јер не прелази
износ процењене вредности.
 „B2M“ d.o.o. Београд, ул. Мис Ирбијеве 12, ПИБ: 100023525, матични број:
17281038, заведена у писарници Пореске управе Регионалног одељења
Крагујевац, под бројем 4903 од 25.11.2016. године
Понуда понуђача „B2M“ d.o.o. Београд је поднета као самостална, благовремено, за
јавну набавку добара – материјала за домаћинство (хемијска средства, инвентар за
одржавање хигијене) за потребе Пореске управе, Регионалног одељења Крагујевац, са
припадајућим организационим јединицама, редни број ЈН 8Д/2016, у отвореном
поступку по члану 32. Закона о јавним набавкама. Понуђач је поступио у складу са
позивом за подношење понуде и захтевима из конкурсне документације. Попуњени су
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сви обрасци који чине понуду и достављени су докази за испуњеност обавезних и
додатних услова на начин предвиђен конкурсном документацијом а сходно члану 75 и
76. Закона о јавним набавкама.
Испуњеност обавезних услова је доказао достављањем тражених доказа у складу са
чланом 77 став 4. Закона о јавним набавкама:
Достављена је Изјава о упису у Регистар понуђача и Решење АПР-а о упису БПН
209/2013 од 20.09.2013.године.
Испуњеност додатних услова понуђач је доказао достављањем:
- За финансијски капацитет достављен је БОН-ЈН за 2013, 2014, и 2015.годину.
Укупни пословни приходи остварени у 2013, 2014 и 2015.години су изнад
1.000.000,00 динара.
- За пословни капацитет достављена је копија саобраћајне дозволе за возило које је
у власништву понуђача (BG671-OC – IVECO DAILY);
- За кадровски капацитет достављена је копија уговора о раду и то за: Тању
Несторовић.
- Достављени су тражени узорци.
ЦЕНА ЗА ПОНУЂЕНЕ ПРОИЗВОДЕ:
( Цена је фиксна и у себи садржи све припадајуће трошкове)

Укупна
цена по
комаду
(са свим
зависн.
трошко.)

Укупна
цена за
целу
колич.
без ПДВ-а

Ред.
бр.

Назив канц.материјала
који се набавља

једин.

Колич.
која се
набавља

1

2

3

4

5

6=4*5

ком

80

181,20

14496,00

ком

160

48,00

7680,00

ком

300

32,00

9600,00

ком

300

34,50

10350,00

ком

300

45,00

13500,00

ком

4000

4,47

17880,00

1
2
3
4
5
6

Џогер памучни (МОП) са
кофом и оцеђивачем
Резерва за памучни џогер –
упијајућа, адекватан
понуђеном џогера
Магичне крпе (минимум
30*30см)
Рукавице гумене
хигијенске (величина л)
Крема за руке 100 мл
Кесе за смеће минимум 120
литара - дебље

1) УКУПНА ЦЕНА без ПДВ-а: 73.506,00 динара (податак из табеле).
2) Гарантни рок : 24 месеци/аод дана испоруке добара (не може бити краћи од 24месеца).

3) Рок испоруке:7 дана од дана захтева наручиоца.
(не може бити дужи од 7 од тренутка достављања наруџбенице)

4) Услови плаћања:
У року од 30 дана од дана пријема исправног рачуна на адресу наручиоца.
(не може бити краћи од 15 и дужи од 45 дана од дана пријема рачуна)

5)Рок важења понуде 30 од дана отварања понуде.
(не може бити краћи од 30 дана)
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На основу изнетог, Комисија за јавну набавку је оценила понуду „B2M“ d.o.o. Београд,
број 4903 од 25.11.2016. године, благовременом, одговарајућом и прихватљивом у
смислу члана 3 став 1 тачке 31,32 и 33. Закона о јавним набавкама, јер је поднета у
остављеном року из позива за подношење понуда и испуњава све техничке
спецификације из конкурсне документације. Понуда нема битних недостатака јер
садржи све доказе којима се испуњавају обавезни и додатни услови за учешће у
поступку јавне набавке, предвиђених конкурсном документацијом, сагласно члану 77.
Закона о јавним набавкама. Укупна цена из понуде је прихватљива, јер не прелази
износ процењене вредности.
 „HEMICO“ d.o.o. Крагујевац, ул. Радоја Домановића 1, ПИБ: 103248752,
матични број: 17534645, заведена у писарници Пореске управе Регионалног
одељења Крагујевац, под бројем 4913 од 28.11.2016. године
Понуда понуђача „HEMICO“ d.o.o. Крагујевац је поднета као самостална,
благовремено, за јавну набавку добара – материјала за домаћинство (хемијска средства,
инвентар за одржавање хигијене) за потребе Пореске управе, Регионалног одељења
Крагујевац, са припадајућим организационим јединицама, редни број ЈН 8Д/2016, у
отвореном поступку по члану 32. Закона о јавним набавкама. Понуђач је поступио у
складу са позивом за подношење понуде и захтевима из конкурсне документације.
Попуњени су сви обрасци који чине понуду и достављени су докази за испуњеност
обавезних и додатних услова на начин предвиђен конкурсном документацијом а сходно
члану 75 и 76. Закона о јавним набавкама.
Испуњеност обавезних услова је доказао достављањем тражених доказа у складу са
чланом 77 став 4. Закона о јавним набавкама:
Достављена је Изјава о упису у Регистар понуђача и Решење АПР-а о упису БПН
1903/2013 од 19.12.2013.године.
Испуњеност додатних услова понуђач је доказао достављањем:
- За финансијски капацитет достављен је БОН-ЈН за 2013, 2014, и 2015.годину.
Укупни пословни приходи остварени у 2013, 2014 и 2015.години су изнад
1.000.000,00 динара.
- За пословни капацитет достављена је очитна саобраћајна дозвола за возило које је
у власништву понуђача (KG111-ZP – VW CADDY);
- За кадровски капацитет достављена је копија уговора о раду и то за: Матић
Јасмину.
- Достављени су тражени узорци.
ЦЕНА ЗА ПОНУЂЕНЕ ПРОИЗВОДЕ:
( Цена је фиксна и у себи садржи све припадајуће трошкове)

Ред.
бр.

1
1
2

Укупна
цена по
комаду
(са свим
зависн.
трошко.)

Укупна
цена за
целу
колич.
без ПДВ-а

Назив канц.материјала
који се набавља

једин.

Колич.
која се
набавља

2

3

4

5

6=4*5

ком

80

490,00

39200,00

ком

160

84,00

13440,00

Џогер памучни (МОП) са
кофом и оцеђивачем
Резерва за памучни џогер –
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3
4
5
6

упијајућа, адекватан
понуђеном џогера
Магичне крпе (минимум
30*30см)
Рукавице гумене
хигијенске (величина л)
Крема за руке 100 мл
Кесе за смеће минимум 120
литара - дебље

ком

300

60,00

18000,00

ком

300

42,00

12600,00

ком

300

94,00

28200,00

ком

4000

7,10

28400,00

1) УКУПНА ЦЕНА без ПДВ-а: 139.840,00 динара (податак из табеле).
2) Гарантни рок : 24 месеци/аод дана испоруке добара (не може бити краћи од 24месеца).
3) Рок испоруке:6 дана од дана захтева наручиоца.
(не може бити дужи од 7 од тренутка достављања наруџбенице)

4) Услови плаћања:
У року од 45 дана од дана пријема исправног рачуна на адресу наручиоца.
(не може бити краћи од 15 и дужи од 45 дана од дана пријема рачуна)

5)Рок важења понуде 35 од дана отварања понуде.
(не може бити краћи од 30 дана)

На основу изнетог, Комисија за јавну набавку је оценила понуду „HEMICO“ d.o.o.
Крагујевац, број 4913 од 28.11.2016. године, благовременом, одговарајућом и
прихватљивом у смислу члана 3 став 1 тачке 31,32 и 33. Закона о јавним набавкама, јер
је поднета у остављеном року из позива за подношење понуда и испуњава све техничке
спецификације из конкурсне документације. Понуда нема битних недостатака јер
садржи све доказе којима се испуњавају обавезни и додатни услови за учешће у
поступку јавне набавке, предвиђених конкурсном документацијом, сагласно члану 77.
Закона о јавним набавкама. Укупна цена из понуде је прихватљива, јер не прелази
износ процењене вредности.
 „V.K.COMPANY“ d.o.o. Сокобања, ул. Алексе Маркишића 174, ПИБ:
100692924, матични број: 07402490, заведена у писарници Пореске управе
Регионалног одељења Крагујевац, под бројем 4914 од 28.11.2016. године
Понуда понуђача „V.K.COMPANY“ d.o.o. Сокобања је поднета као самостална,
благовремено, за јавну набавку добара – материјала за домаћинство (хемијска средства,
инвентар за одржавање хигијене) за потребе Пореске управе, Регионалног одељења
Крагујевац, са припадајућим организационим јединицама, редни број ЈН 8Д/2016, у
отвореном поступку по члану 32. Закона о јавним набавкама. Понуђач је поступио у
складу са позивом за подношење понуде и захтевима из конкурсне документације.
Попуњени су сви обрасци који чине понуду и достављени су докази за испуњеност
обавезних и додатних услова на начин предвиђен конкурсном документацијом а сходно
члану 75 и 76. Закона о јавним набавкама.
Испуњеност обавезних услова је доказао достављањем тражених доказа у складу са
чланом 77 став 4. Закона о јавним набавкама:
Достављено је Решење АПР-а о упису у регистар понуђача БПН 2838/2014 од
30.05.2014.године.
Испуњеност додатних услова понуђач је доказао достављањем:
- За финансијски капацитет достављен је БОН-ЈН за 2013, 2014, и 2015.годину.
Укупни пословни приходи остварени у 2013, 2014 и 2015.години су изнад
1.000.000,00 динара.
- За пословни капацитет достављена је очитна саобраћајна дозвола за возило које је
у власништву понуђача (ZA032-ČŠ – FORD TRANSIT);
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-

За кадровски капацитет достављена је копија
Живановића.
Достављени су тражени узорци.

уговора о раду и то за: Срђана

ЦЕНА ЗА ПОНУЂЕНЕ ПРОИЗВОДЕ:
( Цена је фиксна и у себи садржи све припадајуће трошкове)

Укупна
цена по
комаду
(са свим
зависн.
трошко.)

Укупна
цена за
целу
колич.
без ПДВ-а

Ред.
бр.

Назив канц.материјала
који се набавља

једин.

Колич.
која се
набавља

1

2

3

4

5

6=4*5

ком

80

205,00

16400,00

ком

160

69,00

11040,00

ком

300

59,00

17700,00

ком

300

48,00

14400,00

ком

300

180,00

54000,00

ком

4000

8,50

34000,00

1
2
3
4
5
6

Џогер памучни (МОП) са
кофом и оцеђивачем
Резерва за памучни џогер –
упијајућа, адекватан
понуђеном џогера
Магичне крпе (минимум
30*30см)
Рукавице гумене
хигијенске (величина л)
Крема за руке 100 мл
Кесе за смеће минимум 120
литара - дебље

1) УКУПНА ЦЕНА без ПДВ-а: 147.540,00 динара (податак из табеле).
2) Гарантни рок : 24 месеци/аод дана испоруке добара (не може бити краћи од 24месеца).
3) Рок испоруке:7 дана од дана захтева наручиоца.
(не може бити дужи од 7 од тренутка достављања наруџбенице)

4) Услови плаћања:
У року од 20 дана од дана пријема исправног рачуна на адресу наручиоца.
(не може бити краћи од 15 и дужи од 45 дана од дана пријема рачуна)

5)Рок важења понуде 35 од дана отварања понуде.
(не може бити краћи од 30 дана)

На основу изнетог, Комисија за јавну набавку је оценила понуду „V.K.COMPANY“
d.o.o. Сокобања, број 4914 од 28.11.2016. године, благовременом, одговарајућом и
прихватљивом у смислу члана 3 став 1 тачке 31,32 и 33. Закона о јавним набавкама, јер
је поднета у остављеном року из позива за подношење понуда и испуњава све техничке
спецификације из конкурсне документације. Понуда нема битних недостатака јер
садржи све доказе којима се испуњавају обавезни и додатни услови за учешће у
поступку јавне набавке, предвиђених конкурсном документацијом, сагласно члану 77.
Закона о јавним набавкама. Укупна цена из понуде је прихватљива, јер не прелази
износ процењене вредности.

Ако је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно образложење- начин
на који је утврђена та цена: Ниједна понуда није одбијена због неуобичајено ниске
цене.
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Начин примене методологије доделе пондера:
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа
понуђена цена". Рангирање и оцењивање понуда вршиће се према ценама из понуда,
почев од највеће цене до најмање цене дате од стране понуђача.
Рангирање понуђача у складу са чланом 107 став 2. Закона о јавним набавкама.
Редни
број
1
2
3
4
5

Назив и седиште понуђача
„B2M“ d.o.o. Београд
„HEMOPRODUKT“ d.o.o. Крушевац
„BIGZ NET“ d.o.o. Београд
„HEMICO“ d.o.o. Крагујевац
„V.K.COMPANY“ d.o.o. Сокобања

Укупна цена из понуде у
динарима, без ПДВ-а
73.506,00
106.000,00
128.588,80
139.840,00
147.540,00

Назив понуђача коме се додељује уговор, а ако је понуђач навео да ће набавку
извршити уз помоћ подизвођача и сваки део уговора који ће извршити
подизвођач:
Комисија за јавну набавку је у Извештају о стручној оцени понуда предлажила да се
после рангирања прихватљивих понуда поднетих за јавну набавку добара – материјала
за домаћинство (хемијска средства, инвентар за одржавање хигијене) – партија 2 за
потребе Пореске управе, Регионалног одељења Крагујевац, са припадајућим
организационим јединицама, редни број ЈН 8Д/2016, уговор о јавној набавци додели
понуђачу „B2M“ d.o.o. Београд, ул. Мис Ирбијеве 12, ПИБ: 100023525, матични број:
17281038, који је доставио најповољнију понуду, број 4903 од 25.11.2016.године, која
нема недостатака, не ограничава нити условљава права Наручиоца нити обавезе
понуђача.
Након спроведене стручне оцене понуда а на основу извештаја Комисије, стекли су се
услови за доношење одлуке о додели уговора, сагласно члану 107. став 3. Закона о
јавним набавкама.
Из напред изнетог, Наручилац је донео одлуку којом се уговор за јавну набавку добара
– материјала за домаћинство (хемијска средства, инвентар за одржавање хигијене) –
партија 2, за потребе Пореске управе, Регионалног одељења Крагујевац, са
припадајућим организационим јединицама, редни број ЈН 8Д/2016, ДОДЕЉУЈЕ
понуђачу:


B2M“ d.o.o. Београд, ул. Мис Ирбијеве 12, ПИБ: 100023525, матични број:
17281038, сагласно члану 108. Закона о јавним набавкама.

Уговорена вредност јавне набавке износи 73.506,00 динара, без ПДВ-а, односно
88.207,20 динара, са ПДВ-ом.
Ову одлуку објавити на Порталу јавних набавки и на интернет адреси наручиоца, у
року од 3 (три) дана од дана доношења, у складу са чланом 108. став 5. Закона о јавним
набавкама.
Период важења уговора:
31.12.2016.године.

Уговор

се

закључује

за

временски

период

до
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ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке може се поднети захтев за заштиту права сходно члану 149. Закона о
јавним набавкама у року од 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних
набавки. Захтев се подноси наручиоцу непосредно, електронском поштом или факсом и
мора да садржи све елементе из члана 151 став 1. Закона о јавним набавкама.
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