РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
ПОРЕСКА УПРАВА
Број: 404-01-00377/2016-I0120
Датум: 30.12.2016. године
Београд
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама («Сл.гласник РС», бр. 124/12, 14/15
и 68/15), Решења Владе РС 24 број 119-11311/2016 од 29.11.2016. године и Решења о
преносу овлашћења број 119-00-05556-10-1/2015-I0001 од 21.06.2016. године в.д.
помоћника директор Пореске управе доноси:
ОДЛУКУ
о додели уговора
Додељује се уговор за јавну набавку добaра – клима уређаја са уградњом за
потребе Пореске управе - Централа, редни број: ЈН 56/2016 понуђачу „Steelsoft d.o.o“ из
Београда, ул. Ауто пут за Нови Сад бр.71.
Укупна вредност понуде износи 291.750,00 динара без ПДВ.
Одбија се понуда понуђача „VLADEX d.o.o“, ул. Ивана Милутиновића бр.87/а
Борча, Београд као неприхватљива.
Ову одлуку објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца
у року од 3 дана од дана доношења.
Образложење
Пореска управа као Наручилац, спровела је отворени поступак јавне набавке
број: ЈН 56/2016, чији је предмет набавка добaра – клима уређаја са уградњом за потребе
Пореске управе - Централа, у складу са Одлуком о покретању отвореног поступка јавне
набавке број: 404-01-377/2016-I0120 од 16.11.2016. године.
Ознака из општег речника набавки: 39717200 – уређаји за климатизацију.
Процењена вредност јавне набавке износи: 333.333,33 динара, без ПДВ-а, за 2016.
годину.
Средства за предметну набавку одобрена су Пореској управи Законом о буџету
РС за 2016. годину („Сл. гласник РС“, бр.103/15) члан 5. и 8. на разделу 16 глава: 16.2,
Функција 110, Економска класификација: 426- друга добра.
Јавна набавка је предвиђена финансијским планом и Планом јавних набавки за
2016. годину, класа 5 - добра, редни број 2.1.
Опредељена средства за предметну јавну набавку су у износу од 333.333,33
динара, без ПДВ-а, на конту 512212 уградна опрема.
За ову јавну набавку објављен је 16.11.2016. године позив за подношење понуда и
конкурсна документација на Порталу јавних набавки, интернет страници Наручиоца.
Отварање понуда спроведено је 19.12.2016. године о чему је сачињен Записник о
отварању понуда, број 404-01-377/2016-I0120 од 19.12.2016. године.
Истим записником констатовано је да су благовремено понете две понуде и то:
1.
Понуда понуђача „STEELSOFT DOO“ Ауто пут за Нови Сад бр. 71, 11080 Земун,
број понуде: 404-01-00431/2016-Ј0119,
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2.
Понуда понуђача „VLADEX DOO“ Ивана Милутиновића бр. 87/а11211 Београд
Борча, број понуде: 404-01-00432/2016-Ј0119.
Након сачињавања и достављања Записника о отварању понуда Комисија за
јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и у циљу утврђивања
прихватљивости понуде у смислу члана 3. став 1. тачка 31, 32. и 33. ЗЈН утврдила да су
понуђачи поднели следеће доказе:
Обавезни услови;
Понуђачи су доставила Изјаве о упису у Регистар понуђача са наведеном адресом
интернет странице на којој су подаци јавно доступни и Изводе о регигистованим
подацима из регистра понуђача из АПР.
За услов да је понуђач поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне срединекао и да нема
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде, понуђачи су
доставила потписане и оверене Обрасце изјаве из конкурсне документације.
Додатни услови:
Финансијски капацитет
- за услов да понуђач у периоду од шест месеци пре објављивања позива за подношење
понуда на Порталу јавних набавки није био неликвидан достављено је:
- понуђач „STEELSOFT d.o.o“ Ауто пут за Нови Сад бр. 71;
Потврда Народне банке Србије о броју дана неликвидности број IX/2.2432572/2/16 од 17.11.2016.године.
- понуђач „VLADEX d.o.o“ Ивана Милутиновића бр. 87/а11211 Београд Борча;
Потврда Народне банке Србије о броју дана неликвидности број IX/2.2462809/2/16 од 17.12.2016.године.
Пословни капацитет
- за услов да је понуђач у периоду од претходне три године (2013, 2014 и 2015. год.)
извршио продају, испоруку и уградњу добара која су сродна предмету набавке, и за исту
фактурисао укупан износ који није мањи од 1.000.000,00 динара са ПДВ, понуђачи су
доставили следеће:
- понуђач „STEELSOFT d.o.o“ Ауто пут за Нови Сад бр. 71, доставио је образац
референтне листе и потврду једног референтног наручиоца на износ од 21.213.873,91
динара, чиме је доказао испуњеност траженог услова.
- понуђач „VLADEX d.o.o“ Ивана Милутиновића бр. 87/а11211 Београд Борча, доставио
је образац референтне листе и потврде једног референтног наручиоца на укупан износ
од 1.157.720,00 динара, чиме је доказао испуњеност траженог услова.
Технички капацитет
- за услов да је понуђач овлашћен за сервисирање и уградњу клима уређаја, понуђачи су
доставили следеће:
- понуђач „STEELSOFT d.o.o“ Ауто пут за Нови Сад бр. 71, доставио је потврду да је
овлашћени дистрибутер и сервисер „VENTING“ клима уређаја. Потврда издата од
стране „Galanz Electrical“
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- понуђач „VLADEX d.o.o“ Ивана Милутиновића бр. 87/а11211 Београд Борча доставио
је потврду да је овлашћен за уградњу и сервисирање клима уређаја. Потврда издата од
стране „ENERGY NET“
Кадровски капацитет:
за услов да на дан отварања понуда има радно ангажована минимум 2 лица:
- понуђач „STEELSOFT d.o.o“ Ауто пут за Нови Сад бр. 71, доставио je за двоје радно
ангажованих М обрасце о поднетој пријави, промени и одјави на обавезно социјално
осигурање као и уговоре о раду што пружа довољан доказ о испуњености траженог
услова.
- понуђач „VLADEX d.o.o“ Ивана Милутиновића бр. 87/а11211 Београд Борча, доставио
je за двоје радно ангажованих М обрасце о поднетој пријави, промени и одјави на
обавезно социјално осигурање као и уговоре о раду што пружа довољан доказ о
испуњености траженог услова.
У достављеним понудама понуђачи су понудили следеће елементе:
Укупна цена:
- понуђач „STEELSOFT d.o.o“ Ауто пут за Нови Сад бр. 71, доставио је понуду чија
укупна вредност износи 291.750,00 динара без ПДВ.
- понуђач „VLADEX d.o.o“ Ивана Милутиновића бр. 87/а11211 Београд Борча доставио
је понуду чија укупна вредност износи 350.100,00 динара без ПДВ.
Рок испоруке:
- понуђач „STEELSOFT d.o.o“ Ауто пут за Нови Сад бр. 71, доставио је понуду којој је
понудио рок испоруке од 15 дана од дана закључења уговора.
- понуђач „VLADEX d.o.o“ Ивана Милутиновића бр. 87/а11211 Београд Борча, доставио
је понуду којој је понудио рок испоруке од 15 дана од дана закључења уговора
Рок за уградњу клима уређаја:
- понуђач „STEELSOFT d.o.o“ Ауто пут за Нови Сад бр. 71, доставио је понуду којој је
понудио рок за уградњу клима уређаја од 5 дана од дана захтева наручиоца.
- понуђач „VLADEX d.o.o“ Ивана Милутиновића бр. 87/а11211 Београд Борча, доставио
је понудио рок за уградњу клима уређаја од 5 дана од дана захтева наручиоца.
Гарантни рок за испоручена добра и уградњу:
- понуђач „STEELSOFT d.o.o“ Ауто пут за Нови Сад бр. 71, доставио је понуду којој је
понудио гарантни рок за испоручена добра и уградњу клима уређаја од 24 месеца.
- понуђач „VLADEX d.o.o“ Ивана Милутиновића бр. 87/а11211 Београд Борча, доставио
је понуду којој је понудио гарантни рок за испоручена добра и уградњу клима уређаја од
24 месеца.
Рок важења понуде:
- понуђач „STEELSOFT d.o.o“ Ауто пут за Нови Сад бр. 71, доставио је понуду којој је
понудио рок важења понуде од 30 дана од дана отварања.
- понуђач „VLADEX d.o.o“ Ивана Милутиновића бр. 87/а11211 Београд Борча, доставио
је понудио рок за уградњу клима уређаја од 5 дана од дана захтева наручиоца.
Комисија је у извештају о стручној оцени понуда констатовала да понуђена цена
за предметна добара у понуди „VLADEX d.o.o“ износи 350.100,00 динара без ПДВ,
што је изнад процењене вредности предметне набавке која износи 333.333,00 динара,
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те је у складу са чланом 3. став 3. тачка 33. Закона о јавним набавкама достављена
понуда неприхватљива. Иста је одбијена у складу са чланом 107. став 1. Закона о
јавним набавкама.
Даље, у извештају Комисија је констатовала да je достављенa понудa понуђача:
„STEELSOFT d.o.o“ Ауто пут за Нови Сад бр. 71, сагласно чл. 3. тачка 33. Закона о
јавним набавкама прихватљивa, јер je благовременa, нема битне недостатаке, не
ограничава нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и не прелазе износ
процењене вредности јавне набавке.
Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена.
Како је само понуда понуђача „STEELSOFT d.o.o“ Ауто пут за Нови Сад бр. 71,
прихватљива, понуђена цена која износи 291.750,00 динара без ПДВ, је уједно и
најнижа понуђена цена.
На основу свега изнетог, Комисија за предметну јавну набавку после стручне
оцене понуда, предложила је, у складу са чланом 107. став 3. ЗЈН, да уговор буде
додељен понуђачу који је доставио понуду са најнижом ценом, која нема недостатака,
не ограничава нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача, која је у смислу
члана 3. тачка 33. ЗЈН, прихватљива, па се у складу са чланом 108. истог закона
додељује уговор о јавној набавци понуђачу „STEELSOFT d.o.o“ Ауто пут за Нови Сад
бр. 71, ПИБ 101669209, матични број: 06546668, број понуде: 404-01-00431/2016-Ј0119
од 19.12.2016. године. Укупна вредност понуде износи: 291.750,00 динара без ПДВ,
односно 358.000,00 динара са ПДВ.
Уговор се закључује до коначне испоруке и уградње а најдуже на временски
период од годину дана.
Ову одлуку објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у
складу са чл. 108. став 5. Закона о јавним набавкама у року од 3 дана од дана доношења.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке, захтев за заштиту права понуђач
може поднети у складу са чланом 148.-156. Закона
у року од 10 дана од дана пријема исте. Захтев се
подноси Наручиоцу. Истовремено копија захтева за заштиту
права доставља се Републичкој комисији.
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