РFПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАЈБFВО
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 68/20
Датум: 16.03.2020. годиіiс
Трг Јоваiiа Сарића 1.
КраЈb ево
На основу члана 108. 3акона о јавним набавкама („Службегiи глаеник РС", број 124/12,
14/15 и 68/15) и Извештаја о стручној оцени понуда Комисије за јавіiе набавке број 404-075/20-VII од 13.03.2020. године,
председник Скупштине града Краљева, као оцговорно лице наручиоца, доноси:

ОДЛУКУ
0 додели уговОра
1. Скупштина града Кралева као наручилац у поступку јавне набавке мале вредіiости,
ЈН број 404-07/20-VII ДОДЕЈБУЈЕ Уговор о јавној набавци услуге штампања Службеног
листа града Краљева за 2020. годину за потребе Скупштине града Кра.љева као наручиоца,
најп0в0љнијем понуђачу по критеријуму најниже понуђене цене услуге без ПДВ-а понуђачу
Д.О.О. за графичку и издавачку делатност "КОЛОР ПРИНТ" Лаћарак, Бранка Радичевића 47,
Лаћарак 22221. ПИБ 100796951 матични број 08654808 на основу прихваћене понуде понуђача
број 0031 /20 дана 08.03.2020. године, за укупіiо понуђену цену са свим трошковима по
штампаној страни у износу 3.55 динара без ПДВ-а, односіiо 4,26 динара са ПДВ-ом, односно

за укупно понуђену цегiу услуге штампања Службеног листа града Kpa.rveвa за 2020. годину
у укупном изноеу од 568.000,00 динара без ПДВ-а, односио 681.600,00 динара са ПДВ-ом.
Образложсње
Наручилац је дана 24.02.2020. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке
мале вредности број 49/20 за јавну набавку услуге штампање Службеног листа града
Краљева за 2020. годину, за потребе Скупштипе града Кра.љева као наручиоца и истиг дана
донео Решење о образовању Комисије за јавну набавку број 50/19. 3а наведену јавну набавку
наручилац је дана 27.02.2020. године објавио Позив за подношење понуда са Коіiкуреном
документацијом на Порталу јавних набавки и на сајту града Краљева.
До иетека рока за подношење понуда iia а,цресу иаручиоца поднета су укупіiо 3 (три)
понуде.
Након спроведеног посгупка отварања поіiуда дана 09.03.2020. одине, Комисија за јавну
набавку је сачинила 3аписник о отварању понуда број 404-07-4/20-VII, након чега је
приетупила стручној оцени понуда сачинивши извештај о истом.

У Извештају о стручној оцени понуда број 404-07-5/20-VII од 13.03.2020. године,
Комисија за јавну набавку је констатовала следеће чињенично с гање:
1. Врета предмета јавне иабавке: набавка услуга.
2. Подаци о јавној набавци:
Предметјавне набавке

I-Iабавка услуге штампања Службеног листа
града Краљева за 2020. годину, за потребе
наручиоца Скупштине града Краљева.

Редни број јавне набавке
ЈН број 404-07/20-VII
Износ планираних средстава за јавну
набавку на годишњем нивоу

1.125.000,00 динара, без ПДВ-а.
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Подаци о апропријацији у буџету,
односно фијiансијском плану наручиоца

- Раздео 0 1 -Скупштиііа, Програм 2101Политички
систем
локалне
самоуправе
(Програм 16), функционална класификација
1 1 1-Извршни
и
законодавни
органи,
програмска
активност/пројекат 0001 функционисање
Скупштине,
позиција 9.
економска класификација 423000 — услуге по
уговору, Одлуке о буrдету града Краљева за
2020. гоцијiу („Службеии лист града Кра.љева",
број 36/19), конто 42341 2—услуге штампања
часописа, Фигiансијског плана извршења буџета
града Краљева за 2020. годину за директног
буџетског
корисника
Скупштину
града
Краљева.

Процењејiа вредност јаине набавке
без ПДВ-а

1.125.000,00 динара без ПДВ-а.

Вредност уговора о јавіІој набаици
без ПДВ-а

568.000,00 диіiара без ПДВ-а.

Вредност уговора о јавној набавци
са ПДВ-ом

681.600,00 диіiapa са ПДВ-ом.

Евентуална одступања од Плаіiа јавних
набавки са образложењем

I-Ieмa одступања од Плана јавних набавки.

3. Подаци о наручиоцу са којим се заједнички спроноди поступак јавІіе набавке (у складу
са чланом 50. Закоіia о јавним набанкама):
Наручилац спроводи поступак јавне набавке самосталіiо.
4. Основни подаци о поіјуђачима и понудама:
Број под којим је
понуда заведена

Датум и час пријема
понуде

404-07-1/20-VII

дана 09.03.2020. године
у 0950 часова

Д.О.О. за графичку и издавачку делатіiост
Бранка 404-07-2/20-VII
ПРИНТ"
Лаћарак,
"КОЛОР
Радичеви~iа 47, Ла~iарак 22221

дaiia 09.03.2020. године
у 1030 часова

"Папирус пријiт" Д.О.О. улица Чика .Тbубина 404-07-3/20-VII
број 1 из Kpa.rveвa

дана 09.03452020. године
у 10 часова

Назив/име понуђача
Канцеларијска подршка д.о.о. из Старчева
улица Матије Гупца број 24, 26232 Старчево

5. Називи, односно имена понуђача чије су поіiуде одбијене и разлози за њихово одбијање:
Назив/име понуђача
чија је понуда одбијена

разлози одбијања понуде

Понуђена цена
без ПДВ-а

Пoiiyдa је iiеприхватљина
Поіiуђач
није
цоставио
цоказ
о
испуњености тражених додатних услова у
погледу пословног капацитета из члаіжа 76.
"Папирус принт" Д.О.О.
Закона о јавним набавкама да је извршио
улица Чика Тbубина број
552.000,00 динара
услугу штампе од којих једну услугу
1 из Краљева
штампе Службеног листа оппiтине или
града у претходіiе три годиие, те је rтонуда
понуђача оцењена као неприхватљива
сагласјiо члаіiу 3. тачка 33. ЗЈН
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6.

Критријум за оцењивање понуда:

Критеријум за оцењивање понуде је пајиижа nonyђeіјa цспа услуге iитампе без ПДВ-а.
Ранг листа понуђача према критеријуму најниже понуђена цена:
Понуђена цена без ПДВ-а

Назив/име понуђача

1.

2

Д.О.О. за графичку и издавачку делатност "КОЛОР
ПРИНТ" Лаћарак, Бранка Радичевића 47, Лаhарак 568.000,00 динара без ПДВ-а
22221
Канцеларијска подршка д.о.о. Старчево, Матије Гупца
619.200,00 динара без ПДВ-а
број 24, 26232 Старчево

7. Детаљно образложење јiачина утврђивања іiеуобичајено ниске цене, ако је иста разлог
одбијања понуде сагласно члано 92. Закона о јавним набавкама:
Није поднета ниједна понуда која би садржала неубичајено ниску цену.
8. Назив/име понуђача коме се додељује уговор:
Комисија за јавну набавку је у фази стручне оцене понуда извршила проверу поднете
документације и достављених доказа понуђача, проверу исправности понуђених техничких
спецификација, урадила рачунску проверу понуђених јединичних цена и укупне цене у
поднетим понудама, проверу јавно доступних података у складу са законом, проверу
достављених доказа о испуњености обавезних и додатних услова за учешће у поступку јавне
набавке из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама, извршила стручиy оцену понуда свих
понуђача са достављеним доказима, те је након потпуног и правилиo утврђеног чињеничниг
стања констатовала следеhе:
- да су понуде понуђача Канцеларијска подршка д.о.о. Старчево, Матије Гупца број 24,
26232 Старчево, ПИБ 109173305 матични број 21137219 и понуђача Д.О.О. за графичку и
издавачку делатност "КОЛОР ПРИI-Iт" Лаћарак, 1 Новембар 254, Лаhарак 22221, ПИБ

100796951 матични број 08654808, ОДГОI3АРАЈУТiЕ И ПРИХI3АТ.ЈbИВЕ у смислу чланa 3.
тачка 32. и тачка 33. Закона о јавним набавкама
- да је поіiуда понуђача "Папирус принт" Д.О.О. улица Чика Јbубина број 1 из Краљева,
А И НFПРИХВАТЈБИВА.
ПИБ 103961223 матични број 20055944, НFОДГОВАРАЈУТi
Комисија за јавну набавку накоіi потпуног и правилно утврђеног чињеничиог стања у фази
стручне оцене понуда предлаже наручиоцу избор најповољније понуде по критеријуму најниже
понryђене цене услуге штампе од понуђача Д.О.О. за графичку и издавачку дслатпост
"КОЛОР ПРИНТ" Лаhарак, 1 Новембар 254, Лаhарак 22221, ПИБ 100796951 матични број
08654808, заведена код понуђача под бројем 0031/20 даіiа 08.03.2020. године, за укупно
понуђену цену са свим трошковима по штампаіiој страіiи у износу од 3,55 динара без ПДВ-а,
односно 4,26 динара са ПДВ-ом односно за укупно понуђеіiу цеіiу услуге штампања Службеног
листа града Краљева за 2020. годину у укупном износу од 568.000,00 динара без ПДВ-а,
односно 681.600,00 динара са ПДВ-ом.
9. Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоh подизвођача.
10. Председник Скупштине града Краљева као одговорно лице іiаручиоца, прихватио је предлог
Комисије за јавну набавку о избору најповољтiије понуде у поступку јавне набавке мале
вредноети, набавке услуге гцтампања Службеног листа града Краљева за 2020. годину, за
потребе Скупштине града Краљева као iiаручиоца, JI-I број 404-07/20-VII и донео Одлуку о
додели уговора најповољнијем понуђачу применом критеријума пајниже понуђене цене услуге
без ПДВ-а понуђачу Д.О.О. за графичку и издавачку делатност "КОЛОР ПРИНТ" Лаћарак, 1
Новембар 254, Лаhарак 22221, ПИБ 100796951 матични број 08654808, заведена код понуђача
под бројем 0031/20 даіiа 08.03.2020. године, за укупно понуђену цену по штампаној етрани у
изноеу од 3,55 динара без ПДВ-а, односно 4,26 динара са ПДВ-ом, односно за укупно понуђену
цену услуге штампања Службеног листа града Краљева за 2020. годину у укупном износу од
568.000,00 динара без ПДВ-а, одјiосно 681.600,00 динара са ПДВ-ом.
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11. Одлуку објавити иa Порталу ЈН и сајту града Краљева, доставити уз предмет јавне набавке
и архиви наручиоца.
ПОУКА О ПРАВИОМ ЛЕКУ: Против ове одлуке понуђач може преко иаручиоца поднети
захтев за заштиту права Републичкој Комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки у
року од 5 (пет)дана од данa њеног објав.љивања на Порталу јавних набавки.

ИЦЕ НАРУЧИОЦА
УПШТИНЕ ГРАДА
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