РЕПУБЛИКА СРБИЈА
НАРОДНА СКУПШТИНА
03 Број 404-8/22-18-29
06.12.2018. године
Београд

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама и члана 74. и 75. Правилника о набавкама, заменик
генералног секретара Народне скупштине на основу овлашћења председника Народне скупштине
број: 9-582/18 од 9. марта 2018. године, доноси,

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (ДОБАРА), ЈН бр. 22/18
1. УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ следећим понуђачима:
За Партију 1: „В 2 М“ DOO BEOGRAD, Београд - Лештане, Кружни пут 15в, број понуде 356/18 од
26.11.2018. године, код наручиоца заведена под бројем 03 број 404-8-/22-18-24 од 26.11.2018.
године.
За Партију 2: Група понуђача коју чине „KANDELABER“ DOO, Београд, Mатице Српске 47,
носилац посла и „Light – Electric“ d.o.o.,Суботица, Арсенија Чарнојевића 54, члан Групе, број
заједничке понуде 13-11/2018 од 26.11.2018. године, код наручиоца заведена под бројем 03 бр. 4048/22-18-25 од 26.11.2018. године.
За Партију 3: „PRIMNA DOO BEOGRAD“, Земун, Ивићева 8, број понуде 72/2018 од 26.11.2018.
године, код наручиоца заведена под бројем 03 број 404-8-/22-18-22 од 26.11.2018. године.
2. Ову одлуку објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца у року од три
дана од дана њеног доношења.

Образложење
Наручилац је дана 12.10.2018. године, донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке 03 број
404-8/22-18 за набавку добара – набавка потрошног материјала за одржавање објеката Народне
скупштине Републике Србије, ЈН бр. 22/18. Наручилац је позив за подношење понуда и конкурсну
документацију за предметну набавку објавио на Порталу јавних набавки и интернет страници
Народне скупштине Републике Србије.
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспелo je 6 (шест) понуда.
Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда 03 број
404-8/22-18-27 од 26.11.2018. године, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда
и изради Извештаја о стручној оцени понуда 03 број 404-8/22-18-28 од 05.12.2018. године, у коме је
констатовала следеће:
1. Предмет јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавки:
Предмет јавне набавке број ЈН бр 22/18 је набавка добара – набавка потрошног материјала
за одржавање објеката Народне скупштине Републике Србије.
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Предметна јавна набавка обликован је у три партије и то:
Број и назив партије
Партија 1

Партија 2

Партија 3

Столарски
материјал

Електро
материјал

Водоинсталатерски
материјал

Назив и ознака из општег речника
набавки

Процењена
вредност
по Партијама
у динара без ПДВ-а

44191000 – Разни грађевински материјал
од дрвета
44500000 – Алати,
браве,кључеви,шарке, спојни елементи,
ланци и опруге
44800000 – Боје, лакови, смоле
31300000– Изолована жица и
каблови
31500000 – Расветна опрема
и електричне светиљке
31700000
–
Електронски,
електромеханички
и
електротехнички материјал
44115210 – Водоинсталатерски
материјал

2.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

2. Укупна процењена вредност предметне јавне набавке износи 8.000.000,00 динара без ПДВ-а.
3. Дана 26.10.2018. године, наручилац је објавио позив за подношење понуда на Порталу јавних
набавки и интернет страници Народне скупштине Републике Србије.
Укупан број поднетих понуда и основни подаци о понуђачим:
Благовремено, до дана 26.11.2018. године, до 10 часова, пристигле су понуде следећих
понуђача:
Партија
Број под којим је
Понуђач
Датум пријема
Час пријема
број
понуда заведена
(назив, улица , број и место)
4.

03 бр. 404-8/22-18-21
Понуда бр. 1

„IBREA DOO GORNJI
MILANOVAC“ Горњи Милановац,
ул. Иве Лоле Рибара бр.10,

03 бр. 404-8/22-18-22
Понуда бр. 2

„PRIMNA DOO BEOGRAD“
Зему, Ивићева 8

03 бр. 404-8/22-18-23
Понуда бр. 3
03 бр. 404-8/22-18-24
Понуда бр. 4

03 бр. 404-8/22-18-25
Понуда бр. 5

03 бр. 404-8/22-18-26
Понуда бр. 6

„ELECOM SISTEM“ d.o.o.,
Београд, Владимира Поповића
26/3a
„В 2 М“ DOO BEOGRAD
Београд - Лештане, Кружни пут
15в
Заједничка понуда Групе
понуђача коју чине:
„KANDELABER“ DOO, Београд,
Mатице Српске 47, носилац
посла, и
„Light – Electric“ d.o.o.
Суботица, Арсенија Чарнојевића
54, члан Групе
„FET“ d.o.o. Beograd
Нови Београд, Бул.Арсенија
Чарнојевића 45
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2

26.11.2018. год.

9,10

2 и 3

26.11.2018. год.

9,32

2

26.11.2018. год.

9,41

1

26.11.2018. год.

9,45

2

26.11.2018. год.

2

26.11.2018. год.

9,48

9,52

Назив понуђача и основни подаци о понуђачим:
Понуђач: „IBREA DOO GORNJI MILANOVAC“ Горњи Милановац, ул. Иве Лоле Рибара бр.10, матични
број 20846470, ПИБ 107659818;
Понуђач: „PRIMNA DOO BEOGRAD“, Зему, Ивићева 8, матични број: 20604247 ПИБ 106450895;
Понуђач: „ELECOM SISTEM“ d.o.o., Београд, Владимира Поповића 26/3a, матични број 17233670,
ПИБ 100012105;
Понуђач: „В 2 М“ DOO BEOGRAD, Београд - Лештане, Кружни пут 15в, матични број 17281038, ПИБ
100023525;
Група понуђача, носилац посла: „KANDELABER“ DOO, Београд, Mатице Српске 47, матични број:
17324403, ПИБ: 100220186 и члан Групе: „Light – Electric“ d.o.o.,Суботица, Арсенија Чарнојевића 54,
матични број: 08619034, ПИБ:101806865;
Понуђач: „FET“ d.o.o., Beograd, Нови Београд, Бул. Арсенија Чарнојевића 45, матични број: 07783833,
ПИБ:101670463.
Отварање благовремено приспелих понуда обављено је јавно, дана 26.11.2018. године, у
просторијама Народне скупштине Републике Србије, Краља Милана 14, са почетком у 13,00 часова,
о чему је састављен Записник 03 број 404-8/22-18-27.

5. Анализа понуда, понуде које су одбијене, разлоге за њихово одбијање и понуђена цена тих
понуда:
Након разматрања понуда Комисија за јавну набавку утврдила је следеће:
Партија 1:
5.1. - да је понуда понуђача „В 2 М“ DOO BEOGRAD, Београд - Лештане, Кружни пут 15в, број
понуде 356/18 од 26.11.2018. године, код наручиоца заведена под бројем 03 број 404-8-/22-18-24 од
26.11.2018. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. Закона о јавним
набавкама.
Прегледом понуде коју је доставио понуђач „В 2 М“ DOO BEOGRAD, Београд - Лештане, утврђено је
да је понуда у целини припремљена у складу са техничком спецификацијом, захтевима наручиоца и
да садржи све доказе који се односе на испуњеност обавезних услова из члана 75. Закона о јавним
набавкама коју су предвиђени конкурсном документацијом.
Понуђена укупна јединична цена износи 100.098,96 динара без ПДВ-а.
Партија 2:
5.2 - да је заједничка понуда Групе понуђача коју чине „KANDELABER“ DOO, Београд, Mатице
Српске 47, носилац посла и „Light – Electric“ d.o.o.,Суботица, Арсенија Чарнојевића 54, члан
Групе, број заједничке понуде 13-11/2018 од 26.11.2018. године, код наручиоца заведена под бројем
03 бр. 404-8/22-18-25 од 26.11.2018. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. тав 1.
тачка 33. Закона о јавним набавкама.
Прегледом заједничке понуде коју је доставила Група понуђача коју чине „KANDELABER“ DOO,
Београд, носилац посла и „Light – Electric“ d.o.o., Суботица, члан Групе, утврђено је да је понуда у
целини припремљена у складу са техничком спецификацијом, захтевима наручиоца и да садржи све
доказе који се односе на испуњеност обавезних и додатних услова из члана 75. и члана 76. Закона о
јавним набавкама коју су предвиђени конкурсном документацијом.
Понуђена укупна јединична цена износи: 88.062,00 динара без ПДВ-а.
Партија 3:
5.3. - да је понуда понуђача „PRIMNA DOO BEOGRAD“, Зему, Ивићева 8, број понуде 72/2018 од
26.11.2018. године, код наручиоца заведена под бројем 03 број 404-8-/22-18-22 од 26.11.2018.
године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. Закона о јавним набавкама.
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Прегледом понуде коју је доставио понуђач „PRIMNA DOO BEOGRAD“, Земун, утврђено је да је
понуда у целини припремљена у складу са техничком спецификацијом, захтевима наручиоца и да
садржи све доказе који се односе на испуњеност обавезних и додатних услова из члана 75. и члана
76. Закона о јавним набавкама коју су предвиђени конкурсном документацијом.
Понуђена укупна јединична цена износи 465.542,83 динара без ПДВ-а.

Одбијене су понуде следећих понуђача:
Све одбијене понуде су за Партију бр. 2.
5.4. - понуда понуђача „IBREA DOO GORNJI MILANOVAC“ Горњи Милановац, ул. Иве Лоле
Рибара бр.10, за Партију бр.2, број понуде 2611 од 26.11.2018. године, код наручиоца заведена
под бројем 03 број 404-8/22-18-21 од 26.11.2018. године, је неприхватљива у складу са одредбама
члана 3. став 1. тачка 33. Закона о јавним набавкама.
Разлози за одбијање понуде:
Понуђач у понуди није доставио потврду произвођача опреме да је ауторизован за продају лед
сијалица за позиције под бројем: 3.01, 3.02, 3.03, 3.04, 3.09, 7.02, 7.03, 7.04, 7.05, 7.09 и 7.11, како је
тражено у конкурсној документацији.
Понуђена цена одбијене понуде: 106.785,47 динара без ПДВ-а.

5.5. - понуда понуђача „PRIMNA DOO BEOGRAD“ Земун, Ивићева 8, број понуде 72/2018 од
26.11.2018. године, код наручиоца заведена под бројем 03 број 404-8-/22-18-22 од 26.11.2018.
године, је неприхватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. Закона о јавним
набавкама.
Разлози за одбијање понуде:
Понуђач је у понуди доставио ауторизацију произвођача која гласи на фирму „Promont Komerc“ d.o.o.,
Ниш, Димитрија Туцовића бб, а не на понуђача „PRIMNA DOO BEOGRAD, Земун, Ивићева 8, како је
тражено у конкурсној документацији.
Понуђена цена одбијене понуде: 261.396,38 динара без ПДВ-а.
5.6. - понуда понуђача „ELECOM SISTEM“ d.o.o., Београд, Владимира Поповића 26/3a, број
понуде 2610/18 од 26.11.2018. године, код наручиоца заведена под бројем 03 број 404-8-/22-18-23 од
26.11.2018. године, је неприхватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. Закона о
јавним набавкама.
Разлози за одбијање понуде:
Понуђач у понуди није доставио доказ за енергетску ефикасност за лед сијалицу на позицији 7.11 у
конкурсној документацији.
Понуђена цена одбијене понуде: 112.980,67 динара без ПДВ-а.
5.7. - понуда понуђача „FET“ d.o.o., Beograd, Нови Београд, Бул. Арсенија Чарнојевића 45, за
Партију бр.2, број понуде 157 oд 26.11.2018. године, код наручиоца заведена под бројем 03 број
404-8-/22-18-26 од 26.11.2018. године, је неприхватљива у складу са одредбама члана 3. став 1.
тачка 33. Закона о јавним набавкама.
Разлози за одбијање понуде:
Понуђач је у понуди доставио ауторизацију произвођача која гласи на фирму „Nimax“ d.o.o. БеоградЗемун, ул. Аутопут Београд Нови Сад, а не на понуђача „FET“ d.o.o., Beograd, Нови Београд, Бул.
Арсенија Чарнојевића 45, како је тражено у конкурсној документацији.
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Понуђена цена одбијене понуде: 247.238,90 динара без ПДВ-а.

7. Критеријум за оцењивање понуда:
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.
Прихватљиве понуде наручилац рангира применом критеријума најнижа понуђена цена.
Ранг листа понуђача:

Број под којим је
понуда заведена
03 бр. 404-8/22-18-24
Понуда бр.4

03 бр. 404-8/22-18-25
Понуда бр.5

03 бр. 404-8/22-18-22
Понуда бр.2

Назив и седиште понуђача

„В 2 М“ DOO BEOGRAD
Београд - Лештане, Кружни пут
15в
Група понуђача коју чине:
„KANDELABER“ DOO, Београд,
Mатице Српске 47, носилац
посла, и
„Light – Electric“ d.o.o.
Суботица, Арсенија Чарнојевића
54, члан Групе
„PRIMNA DOO BEOGRAD“
Земун, Ивићева 8

Начин на који
понуђач наступа и
број понуде

Партија
број

Укупна цена у
динарима
без ПДВ-а

Самостално
бр. понуде
356/18
oд 26.11.2018.
године

1

100.098,96

Заједничка понуда
Бр. Понуде
13-11/2018
од 26.11.2018.
године

2

88.062,00

Самостално
бр. понуде
72/2018
oд 26.11.2018.
године

3

465.542,83

8. Назив понуђача коме се додељује уговор:
За Партију 1:
Комисија је, након стручне оцене понуда, утврдила да је најповољнија понуда понуђача понуђача „В
2 М“ DOO BEOGRAD, Београд - Лештане, Кружни пут 15в, број понуде 356/18 од 26.11.2018.
године, код наручиоца заведена под бројем 03 број 404-8-/22-18-24 од 26.11.2018. године, понуђенe
укупне јединичне цене у износу од 100.098,00 динара без ПДВ-а, односно 120118,75 динара са
ПДВ-ом.
Комисија је предложила наручиоцу да уговор у поступку јавне набавке добара, - набавка потрошног
материјала за одржавање објеката Народне скупштине Републике Србије, за Партију 1 – столарски
материјал, додели понуђачу „В 2 М“ DOO BEOGRAD, Београд - Лештане, Кружни пут 15в.

За Партију 2:
Комисија је, након стручне оцене понуда, утврдила да је најповољнија је заједничка понуда Групе
понуђача коју чине „KANDELABER“ DOO, Београд, Mатице Српске 47, носилац посла и „Light –
Electric“ d.o.o.,Суботица, Арсенија Чарнојевића 54, члан Групе, број заједничке понуде 1311/2018 од 26.11.2018. године, код наручиоца заведена под бројем
03 бр. 404-8/22-18-25 од
26.11.2018. године, понуђенe укупне јединичне цене у износу од 88.062,00 динара без ПДВ-а,
односно 105.674,40 динара са ПДВ-ом.
Комисија је предложила наручиоцу да уговор у поступку јавне набавке добара, - набавка потрошног
материјала за одржавање објеката Народне скупштине Републике Србије, за Партију 2 електроматеријал, додели Групи понуђача коју чине „KANDELABER“ DOO, Београд, Mатице
Српске 47, носилац посла и „Light – Electric“ d.o.o.,Суботица, Арсенија Чарнојевића 54, члан
Групе.
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За Партију 3:
Комисија је, након стручне оцене понуда, утврдила да је најповољнија понуда понуђача „PRIMNA
DOO BEOGRAD“, Земун, Ивићева 8, број понуде 72/2018 од 26.11.2018. године, код наручиоца
заведена под бројем 03 број 404-8-/22-18-22 од 26.11.2018. године, понуђенe укупне јединичне цене у
износу од
465.542,83 динара без ПДВ-а, односно 558.651,40 динара са ПДВ-ом.
Комисија је предложила наручиоцу да уговор у поступку јавне набавке добара - набавка потрошног
материјала за одржавање објеката Народне скупштине Републике Србије, за Партију 3 –
водоинсталатерски материјал, додели понуђачу „PRIMNA DOO BEOGRAD“, Земун, Ивићева 8.

Одговорно лице наручиоца је прихватило предлог Комисије за јавну набавку о избору најповољније
понуде и на основу законског овлашћења донело одлуку о додели уговора као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права
у року од 10 дана од дана објаве исте на Порталу јавних набавки.
Захтев се подноси наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.

ЗАМЕНИК ГЕНЕРАЛНОГ СЕКРЕТАРА
____________________________
Срђан Смиљанић

Доставити
 Одељењу за буџетске и финансијско-рачуноводствене
послове
 Писарници

6 од 6

