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РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
ГРАД  КРАЈbЕВО  
ГРАДСКА  УПРАВА  
Број: 1293/20 
Датум: 31.07.2020. године  
Трг  Јована  Сариfiа  1. 
Краљево  

На  основу  члана  108. Закона  о  јавним  набавкама  („Службеки  гласник  РС", број  124/12, 14/15 и  
68/15) члана  46. и  54. Правилника  о  ближем  уређивању  поступка  јавне  набавке  и  набавке  на  које  се  
не  примењује  Закон  о  јавним  набавкама  у  Градској  управи  града  Краљева, број  3805/15 од  
31.12.2015. године  и  Извештаја  Комисије  зајавне  набавке  број  404-35-4/19-VII од  31.07.2020. године, 

начелник  Градске  управе  града  Краљева  као  одговорно  лице  наручиоца  доноси: 

одлуку  
о  додели  уговора  

1. Градска  управа  града  Краљева, као  наручилац, у  поступку  јавне  набавке  мале  вредности  добара  
ЈН  број  404-35/20-VII, Уговор  о  јавној  набавци  канцеларијског  материјала  по  партијама  и  то: Партија  
I- Потрошни  канцеларијски  материјал, све  врсте  папира  и  других  образаца  за  рачунарску  и  рачунску  
опрему, Партија  II - Матичне  књиге, регистри  матичних  књига, разне  књиге  евиденција, картице  и  
остало  и  Партија  III - Рибони, кертриии, тонери  и  остали  потрошни  материјал  за  рачунарску  и  
рачунску  опрему, за  потребе  Градске  управе  града  Краљева, Скупштине  града  Краљева, 
Градоначелника  града  Краљева  и  Јавнног  правобранилаштва  града  Краљева  ДОДЕ.ТБУЈЕ  Уговор  о  
јавној  набавци  добара  канцеларијског  материјала  по  партијама  најповољнијем  понуђачу  по  
критеријуму  најниже  понуђене  цене  за  Партију  I, Партију  2 и  за  Партију  III понуlјачу  „САНС" 
Д.О.О. из  Краљева, улица  Главашева  број  28. Краљево  36000, ПИБ  100241000 матични  број  
07851529 на  основу  понуде  заведене  код  понуђача  под  бројем  18/2020 дана  29.07.2020. године, за  
укупно  понуђену  цену  за  све  три  партије  у  износу  од  3.044.106,00 динара  без  ПДВ-а, односно  
3.652.927,20 динара  са  ПДВ-ом, односно  за  Партију  I у  износу  од  2.390.610,00 динара  без  ПДВ-а, 
односно  2.868.732,00 динара  са  ПДВ-ом, Партију  II у  износу  од  268.004,00 динара  без  ПДВ-а, 
односно  321.604,80 динара  са  ПДВ-ом, Партију  III у  износу  од  385.492,00 динара  без  ПДВ-а, 
односно  462.590,40 динара  са  ПДВ-ом. 

Образложење  

Наручилац  Градска  управа  града  Краљева  је  дана  30.06.2020. године  донео  Одлуку  о  покретању  
поступка  јавне  набавке  мале  вредности, канцеларијског  материјала  по  партијама  број  1055/20 и  донео  
Решење  о  образовању  Комисије  зајавну  набавку  број  1056/20 од  30.06.2020. године. За  наведенујавну  
набавку  Наручилац  је  дана  22.07.2020. године  објавио  Позив  за  подношење  понуда  са  Конкурсном  
документацијом  на  Порталу  јавних  набавки  и  на  сајту  града  Краљева. Поступак  јавне  набавке  
спроводи  се  на  основу  датог  овлашl=iења  из  Одлуке  о  спровођењу  заједничког  поступка  ове  јавне  
набавке  број  1016/20 односно  1481/20 односно  110/20 односно  ЈП  17/20 од  26.06.2020. године  
До  истека  рока  за  подношење  понуда  на  адресу  наручиоца  поднетаје  1(једна) понуда. 
Након  спроведеног  поступка  отварања  понуда  дана  30.07.2020. године, Комисија  за  јавну  набавку  
сачинила  је  Записник  о  отварању  понуда  број  404-35-2/20-VII након  чега  је  приступила  стручној  оцени  
приспелих  понуда  у  коме  је  од  понуђача  дана  31.07.2020. године  затражена  дописом  број  404-35-3/20-VII 
сагласност  за  исправку  рачунске  грешке  и  након  дате  сагласности  дана  31.07.2020. године  сачињен  је  
Извештај  о  стручној  оцени  понуда. 
У  Извештају  о  стручној  оцени  понуда  број  404-35-4/20-VII од  31.07.2020. године, Комисија  за  јавну  
набавку  је  констатовала  следеl-iе  чињенично  стање: 
1. Врста  предметајавне  набавке: набавка  добара. 
2. Подаци  о  јавној  набавци: 
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Набавка  добара-канцеларијског  материјала  по  партијама  и  
то: Партија  I- Потрошни  канцеларијски  материјал, све  
врсте  папира  и  других  образаца  за  рачунарску  и  рачунску  

Предметјавне  набавке опрему, Партија  II - Матичне  књиге, регистри  матичних  
књига, разне  књиге  евиденција, картице  и  остало  и  
Партија  III - Рибони, кертриџи, тонери  и  остали  потрошни  
материјал  за  рачукарску  и  рачунску  опрему, за  потребе  
наручиоца  Градске  управе  града  Краљева  

Редни  број  јавне  набавке 404-35/20-VII 
Износ  планираних  средстава  за  јавну

3.882.499,00 динара  без  ПДВ-а  набавку  ка  годишњем  нивоу  
Раздео  05. глава  01 - Градска  управа, Програм  0602-Опште  
услуге  локалне  самоуправе  (Програм  15), функција  130- 
Опште  услуге, Програмска  активност/Пројекат  0001- 
Функционисање  локалне  самоуправе  и  градских  општина, 
Позиција  160, Економска  класификација  426000 - 
материјал, Одлуке  о  бугдету  града  Краљева  за  2020. годину  
(„Службени  лист  града  Краљева" број  36/19), конто  
426111 из  Финансијског  плана  Градске  управе  за  2020. 
годину: 4261 1 1-канцеларијски  материјал  
Раздео  03 - Градоначелник, Програм  2101-Политички  
систем  локалне  самоуправе  (Програм  16), функција  111- 
Извршни  и  законодавни  органи, Програмска  
активност/Пројекат  0002 - Фуккционисање  извршних  
органа, позиција  36, економска  класификација  426000-
материјал, Одлуке  о  буџету  града  Краљева  за  2020. годину  
(„Службени  лист  града  Краљева" број  36/19), конто  

• 426111 из  Финансијског  плана  градоначелника  за  2020. 
Подаци  о  апропријацији  у  буцету, годину: 4261 1 1-канцеларијски  материјал . 
односно  финансијском  плану Раздео  01 - Скупштина, Програм  2101-Политички  систем  

локалне  самоуправе  (Програм  16), функција  111-Извршни  
и  законодавни  органи, Програмска  активност/Пројекат  
0001 - Функционисање  Скупштине, позиција  10, 
економска  класификација  426000-материјал, Одлуке  о  
буцету  града  Краљева  за  2020. годину  („Службени  лист  
града  Краљева" број  36/19), конто  426111 из  Финансијског  
плана  Скупштине  за  2020. годину: 4261 1 1-канцеларијски  
материјал . 
Раздео  04 - Градско  Јавно  правобранилаштво , Програм  
0602-Опште  услуге  локалне  самоуправе  (Програм  15), 
функција  330-Судови, Програмска  активност/Пројекат  
0004 - Градско  правобра- нилаштво, позиција  50, 
економска  класификација  426000-материјал, Одлуке  о  
буцету  града  Краљева  за  2020. годину  („Службени  лист  
града  Краљева" број  36/19), конто  из  Финансијског  плана  
за  2020. годину: 426111-канцеларијски  материјал . 

Партија  I 
3.000.000,00 динара  

Процењена  вредкост  јавне  набавке  за   
с

3'882•499,00 динара  без Партија  II 
ве  три  партије  и  по  партијама  без   
ПДВ-а

пореза 400.000,00 динара  
Партија  III 

482.499,00 динара  
Укупна  вредност  Уговора  о  јавној  3.044.106,00 динара  без Партија  I 
набавци  за  све  три  партије пореза 2.390.610,00 динара  
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3. Подаци  о  наручиоцу  са  којим  се  заједнички  спроводи  поступакјавне  набавке  (у  складу  са  чланом  
50. Закона): 

наручилац  спроводи  поступак  јавне  набавке  заједно  са  наручиоцима  Градоначелник, 
скупштина  града  и  Јавно  правобранилаштво  града  на  основу  овлашl-iења  из  одлуке  о  спровођењу  
поступка  јавне  набавке  од  стране  више  наручилаца, број  1016/20 односно  1481/20 односно  110/20 

односно  ЈП  17/20 од  26.06.2020. године  

основни  подаци  о  понуђачима  и  понудама: 

5. називи, односно  имена  понуђача  чије  су  понуде  одбијене  и  разлози  за  њихово  одбијање: 

6. Детаљно  образложење  начина  утврђивања  неуобичајено  ниске  цене, ако  је  иста  разлог  одбијања  
понуде  сагласно  члану  92. Закона  о  јавним  набавкама: 
Није  поднета  ниједна  понуда  која  би  садржала  неуобичајено  ниску  цену. 

7. Критеријум  за  оцењивање  понуда: 
Критеријум  за  оцењивање  понуде  је  најнижа  понуђена  цена  без  ПДВ-а. 
Ранг  листа  понуђача  по  критеријуму  најниже  понуђене  цене: 
Ранг  листа  понуђача  за  Партију  I применом  критеријума  најнижа  понуђена  цена: 

Ранг  листа  понуђача  за  Партију  II применом  критеријума  најнижа  понуђена  цена: 

Партија  II 
268.004,00 динара  

Партија  III 
385.492,00 динара  

Партија  I - 2.868.732,00 динара  
Укуп
набави а  н  вз  н~ ве  

ст  
у  тоор и'

вноИ 
 3.652.927,20 динара  са Партија  II - 321.604,80 динара  

ц ри  па  р  је  
порезом  појединачно  по  партијама  са  ПДВ-ом Партија  III - 462.590,40 динара  

Евентуална  одступања  од  Планајавних  нема  одступања  од  Планајавних  набавки. 
набавки  са  образложењем  

Број  под  којим Датум  и  час  пријема Понуду  подноси  
Р.бр. Назив/име  понуђача је  понуда  

заведена понуде за  

„сАнс" д.о.о. 
„САНС" Д.О.О. из из  Краљева  за  

1, Краљева  за  Партију  I, за 404-35-1/20-VII 
дана  30.0 58 020. године Партију  I, за  

Партију  II и  за  Партију  III у  10 часова Партију  II и  за  
Партију  11I 

Назив/име  понуђача  чијаје Разлози  одбијања  понуде Понуђена  цена  

понуда  одбијена без  ПДВ-а  

/ / / 

Ред.бр. Назив/име  понуђача Понуђена  цена  без  ПДВ-а  
сАНс" Д.о.о. из  Краљева, улица  Главашева  28,

2.390.610,00 динара  1. Краљево  36000, ПИБ  100241000, матични  број  
07851529 без  пореза  

Ред.бр. Назив/име  понуђача Понуђена  цена  без  ПДВ-а  

1 сАНс" Д.о.о. из  Краљева, улица  Главашева  28, Краљево 268.004,00 динара  без  пореза  
36000, ПИБ  100241000, матични  број  07851529 
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Ранг  листа  понуђача  за  Партију  III применом  критеријума  најнижа  понуђена  цена: 

Ред.бр. Назив/име  понуђача Понуђена  цена  без  ПДВ-а  
САНС" Д.О.О. из  Краљева, улица  Главашева  28,

385.492,00 динара  без  
1. Краљево  36000, ПИБ  100241000, матични  број  

07851529
пореза  

~ 

8. Назив/име  понуђача  коме  се  додељује  уговор: 
Комисија  за  јавну  набавку  је  у  фази  стручне  оцене  поднетих  понуда  извршила  проверу  свих  
приложених  доказа  и  документације  понуђача, проверу  испуњености  прописаних  обавезних  и  тражених  
додатних  услова  понуђача  за  учешће  у  поступку  ове  јавне  набавке  из  члана  75. и  76. Закона  о  јавним  
набавкама  достављеким  доказима, извршила  увид  у  јавно  доступне  податке  код  понуђача  везано  за  
оцену  понуда, урадила  рачунску  проверу  понуђених  јединичних  цена  и  укупне  цене  за  сваку  партију  
посебно  у  поднетим  понудама  и  затражила  сагласно  члану  93. став  1. и  4. Закона  о  јавним  набавкама  
дописом  број  404-35-3/20-VII од  31.07.2020. године  исправку  уочених  рачунских  грешака  од  понуђача  
САНС" Д.О.О. из  Краљева  у  Прилогу  8- Обрасцу  структуре  цена  и  то  код  код  Партије  1- Потрошни  
канцеларијски  материјал, све  врсте  папира  и  других  образаца  за  рачунарску  и  рачунску  опрему  на  
страни  38 Конкурсне  документације  код  редног  броја  25 су  уписани  погрешни  производи  тражене  
количине, понуђене  јединичне  цене  и  укупне  цене  без  и  са  ПДВ-ом  и  након  добијене  сагласности  за  
исправку  рачунских  грешака  од  понуђача  САНС" Д.О.О. из  Краљева  од  31.07.2020. године, 
констатовала  следеl=iе: 
-Да  је  понуда  понуђача  „САНС" Д.О.О. из  Краљева, улица  Главашева  28. Краљево  36000 ПИБ  
100241000 матични  број  07851529 заведена  код  понуђача  под  бројем  18/2020 дана  29.07.2020. 
године, поднета  за  Партију  I-Потрошни  канцеларијски  материјал, све  врсте  папира  и  других  
образаца  за  рачунарску  и  рачунску  опрему, Партију  11 - Матичне  књиге, регистри  матичних  књига, 
разне  књиге  евиденција, картице  и  остало  и  за  Партију  III-Рибони, кертриџи, тонери  и  остали  
потрошни  материјал  за  рачунарску  и  рачунску  опрему, одговарају fiа  и  прихватљива, 
Комисија  за  јавну  набавку  након  потпуног  и  правилно  утврђеног  чињеничног  стања  и  потпуне  и  
правилне  стручне  оцене  понуда, предлаже  наручиоцу  избор  најповољније  понуде  по  критеријуму  
најниже  понуђене  цене  од  понуђача  „САНС" Д.О.О. из  Краљева, улица  Главашева  28. Краљево  
36000 ПИБ  100241000 матични  број  07851529 заведена  код  понуђача  под  бројем  18/20 дана  
29.07.2020. године, а  код  Наручиоца  под  бројем  404-35-1/20-VII дана  30.07.2020. године  за  укупно  
понуђену  цену  набавке  какцеларијског  материјала  за  Партију  1- Потрошни  канцеларијски  
материјал, све  врсте  папира  и  других  образаца  за  рачунарску  и  рачунску  опрему  у  износу  од  
2.390.610,00 динара  без  ПДВ-а  односно  2.868.732,00 динара  са  ПДВ-ом, Партију  2- Матичне  књиге, 
регистри  матичних  књига, разне  књиге  евиденција, картице  и  остало  у  износу  од  268.004,00 динара  
без  ПДВ-а, односно  321.604,80 са  ПДВ-ом, Партију  3- Рибони, кетриџи, тонери  и  остали  потрошни  
материјал  за  рачунарску  и  рачунску  опрему  у  износу  од  385.492,00 динара  без  ПДВ-а, односно  
462.590,40 динара  са  ПДВ-ом. 
9. Изабрани  понуђач  не  извршава  набавку  уз  помоl-i подизвођача  
10. Начелник  Градске  управе  града  Краљева  као  одговорно  лице  Наручиоца  прихватио  је  предлог  
Комисије  за  јавну  набавку  о  избору  најповољније  понуде  и  донео  Одлуку  о  додели  уговора  о  јавној  
набавци  добара  канцеларијског  материјала  по  партијама  најповољкијем  понуђачу  по  критеријуму  
најниже  понуђене  цене  за  Партију  1, Партију  2 и  за  Партију  3 понуђачу  „САНС" Д.О.О. из  Краљева, 
улица  Главашева  број  28. Краљево  36000 ПИБ  100241000 матични  број  07851529 заведена  код  
понуђача  под  бројем  18/2020 дана  29.07.2020. године, за  укупно  понуђену  цену  за  све  три  партије  у  
износу  од  3.044.106,00 динара  без  ПДВ-а, односно  3.652.927,20 динара  са  ПДВ-ом, односно  за  
Партију  I у  износу  од  2.390.610,00 динара  без  ПДВ-а, односно  2.868.732,00 динара  са  ПДВ-ом, 
Партију  II у  износу  од  268.004,00 динара  без  ПДВ-а, односно  321.604,80 динара  са  ПДВ-ом, Партију  
I1I у  износу  од  385.492,00 динара  без  ПДВ-а, односно  462.590,40 динара  са  ПДВ-ом. 

11. Одлуку  објавити  на  Порталу  ЈН  и  сајту  града  Краљева  у  року  од  3 (три) дана  од  дана  доношења  
одлуке, доставити  уз  предметјавне  набавке  и  архиви  наручиоца. 
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ПОУКА  О  ПРАВИОМ  ЛЕКУ: Против  ове  одлуке  Понуђач  може  преко  Наручиоца  поднети  Захтев  
за  заштиту  права  Републичкој  Комисији  за  заштиту  права  у  поступцима  јавних  набавки  у  року  од  5 
(пет) дана  од  дана  њеног  објављивања  на  Порталу  јавних  набавки. 

О  $ ,бВСР _1  ЛИЦЕ  НАРУЧИОЦА  
JУ̀ВІ  . РАДСКЕ  УПРАВЕ  

дипл. правник  
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