Назив наручиоца: ПУ „Чаролија“ Вршац
Адреса: Ђуре Јакшића 3, 26300 Вршац
Број одлуке: 381/17-2020
Датум: 15.04.2020. године
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број
124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја Комисије за јавне набавке од 14.04.2020. године,
директор ПУ „Чаролија“ Вршац, доноси:

ОДЛУКУ
о додели уговора
ПУ „Чаролија“ Вршац, као наручилац, у поступку јавне набавке бр. 381/2020, Уговор о јавној
набавци добара – Материјал за образовање, дидактички материјал, материјал за образовање, и
канцеларијски материјал, обликован по партијама, додељује следећим понуђачима:
За партију број 1 – Дидактички материјал, уговор се додељује понуђачу:

„FIJOMI“ D.O.O., Ћирила и Методија 2а, 11000 Београд, ПИБ: 100265279,
МБ: 07506244;
За партију број 2 – Материјал за образовање, уговор се додељује понуђачу:

Самостална занатска трговинска радња комисион, „ББ КАНОН“ Вршац,
Стеријино сокаче бб,лок.бр.7, ПИБ:100914838, МБ: 52095158;
За партију број 3 – Канцеларијски материјал, уговор се додељује понуђачу:

Самостална занатска трговинска радња комисион, „ББ КАНОН“ Вршац,
Стеријино сокаче бб,лок.бр.7, ПИБ:100914838, МБ: 52095158;
Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да уговор за партију број 4 – Књиге , треба
доделити понуђачу:

„PUBLIK PRAKTIKUM“ d.o.o, Добровољачка 10/I, 11080 Земун, ПИБ: 103635212
МБ: 17591967.
Образложење
Наручилац је дана 31.03.2020. године донео одлуку о покретању поступка јавне набавке мале
вредности бр. 381/2020, за јавну набавку добара – Материјал за образовање, дидактички
материјал, материјал за образовање и канцеларијски материјал, по партијама.
За наведену јавну набавку наручилац је дана 01.04.2020. године, објавио Позив за подношење
понуда на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца поднето је 3 понуде.
Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила стручној оцени
понуда и сачинила извештај о истом.
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У извештају о стручној оцени понуда бр. 381/16-2020 од 14.04.2020. године, Комисија за јавне
набавке је констатовала следеће:
1.

Врста предмета јавне набавке: Добра.

2.

Подаци о јавној набавци:
Предмет јавне набавке: Материјал за образовање – дидактички материјал, материјал за
образовање и канцеларијски материјал, обликован по партијама

Партија 1 – Дидактички материјал
Назив и ознака из општег речника набавке:
30192000-Канцеларијски материјал
30199000-Канцеларијски материјал од хартије и други артикли
30194000-Прибор за цртање
Партија 2 –Материјал за образовање
Назив и ознака из општег речника набавке:
22110000,22820000-Школски-предшколски обрасци и евиденција
30199000-Канцеларијски материјал од хартије и други артикли
Партија 3 – Канцеларијски материјал
Назив и ознака из општег речника набавке:
30192000-Канцеларијски материјал
30199000-Канцеларијски материјал од хартије и други артикли

Партија 4 – Kњиге
Назив и ознака из општег речника набавке:
22110000-Штампане књиге

Редни број јавне набавке за текућу годину: 03. јавна набавка мале вредности добара.
Износ планираних средстава за јавну набавку: 1.666.667,00 динара без обрачунатог ПДВ-а.
Подаци о апропријацији у буџету, односно финансијском плану: Средства за јавну набавку су
предвиђена у Финансијском плану ПУ „Чаролија“ Вршац за 2020. годину на позицијама 426600
426100.

Процењена вредност јавне набавке укупно за све партије је 1.666.667,00 динара (без
ПДВ-а).
Процењена вредност за партију 1 - Дидактички материјал је 626.667,00 динара (без
ПДВ-а).
Процењена вредност за партију 2 – Материјал за образовање је 190.000,00 динара (без
ПДВ-а).
Процењена вредност за партију 3 - Канцеларијски материјал је 350.666,00 динара (без
ПДВ-а).
Процењена вредност за партију 4 – Књиге је 500.000,00 динара (без ПДВ-а).
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3.

Основни подаци о понуђачима и понудама:

Број под
којим је
понуда
заведена

Назив (име)/шифра
понуђача

„FIJOMI“ D.O.O.
381/08-2020 Ћирила и Методија 2а
од 06.04.2020. 11000 Београд
ПИБ: 100265279
у 10:40h
МБ: 07506244

Понуђена цена и евентуални попусти
ПАРТИЈА БР. 1:
Цена без ПДВ-а: 579.409,10 динара
Цена са ПДВ-ом: 671.530,54 динара
Рок плаћања: 45 дана од дана пријема фактуре
Рок важења понуде: 30 дана
Рок испоруке: 5 дана
ПАРТИЈА БР. 2:
Цена без ПДВ-а: 135.310,00 динара
Цена са ПДВ-ом: 162.372,40 динара
Рок плаћања: 45 дана од дана пријема фактуре
Рок важења понуде: 30 дана
Рок испоруке: 5 дана
ПАРТИЈА БР. 3:
Цена без ПДВ-а: 277.708,20 динара
Цена са ПДВ-ом: 333.249,84 динара
Рок плаћања: 45 дана од дана пријема фактуре
Рок важења понуде: 30 дана
Рок испоруке: 5 дана
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381/9-2020 од
06.04.2020. у
11:15 h

„PUBLIK PRAKTIKUM“
d.o.o.
Добровољачка 10/I
11080 Земун
ПИБ: 103635212
МБ: 17591967

Самостална занатска
трговинска радња комисион
„ББ КАНОН“ Вршац
381/10-2020
од 09.04.2020. Стеријино сокаче бб
26300 Вршац
у 11:38h
ПИБ:100914838
МБ: 52095158

ПАРТИЈА БР. 4:
Цена без ПДВ-а: 451.291,00 динара
Цена са ПДВ-ом: 496.420,00 динара
Рок плаћања: 45 дана од дана пријема фактуре
Рок важења понуде: 90 дана
Рок испоруке: 5 дана
ПАРТИЈА БР. 1:
Цена без ПДВ-а: 473.139,46 динара
Цена са ПДВ-ом: 548.139,46 динара
Рок плаћања: 45 дана од дана пријема фактуре
Рок важења понуде: 45 дана
Рок испоруке: 2 дана
ПАРТИЈА БР. 2:
Цена без ПДВ-а: 132.511,40 динара
Цена са ПДВ-ом: 159.013,68 динара
Рок плаћања: 45 дана од дана пријема фактуре
Рок важења понуде: 45 дана
Рок испоруке: 2 дана
ПАРТИЈА БР. 3:
Цена без ПДВ-а: 235.075,15 динара
Цена са ПДВ-ом: 282.090,18 динара
Рок плаћања: 45 дана од дана пријема фактуре
Рок важења понуде: 45 дана
Рок испоруке: 2 дана
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4.

Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда:

Број под којим је
понуда заведена

381/10-2020
09.04.2020.
11:38h

Назив (име)/шифра понуђача

Понуђена цена и евентуални попусти

Самостална занатска
трговинска радња комисион
од „ББ КАНОН“ Вршац
у Стеријино сокаче бб
26300 Вршац
ПИБ:100914838
МБ: 52095158

ПАРТИЈА БР. 1:
Цена без ПДВ-а: 473.139,46 динара
Цена са ПДВ-ом: 548.139,46
динара
Рок плаћања: 45 дана од дана
пријема фактуре
Рок важења понуде: 45 дана
Рок испоруке: 2 дана

Конкурсна комисија за предметну јавну набавку је дана 10.04.2020. године послала
понуђачима за партију бр. 1 Захтев за додатним објашњењима у скалду са чланом 93.
Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015)
бр. 381/13-2020 ради утврђивања да ли добра које нуде понуђачи одговарају добрима
под редним бројем: 1, 2, 10, 30 и 32 траженим у техничкој специвикацији у конкурсној
документацији у поглављу II Врста, техничке карактеристике (спецификације),
квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и
обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења или испоруке добара. Тражено је да
понуђачи за партију бр. 1 доставе, најкасније до 14.04.2020. до 12 часова, произвођачку
техничку спецификацију, декларацију или сајт произвођача или понуђача на којем је
исписана спецификација производа који се нуди за добра под редним бројем: 1,2, 10, 30
и 32 у техничкој сепцификацији у конкурсној документацији из разлога што су цене
које су дали понуђачи у својим понудама јако несразмерне, односно понуђач
Самостална занатска трговинска радња комисион „ББ КАНОН“ Вршац дао је веома
ниске цене. Понуђачи су послали додатна појашњења до 14.04.2020. до 12 часова, с тим
да понуђач Самостална занатска трговинска радња комисион „ББ КАНОН“ Вршац,
Стеријино сокаче бб, 26300 Вршац, ПИБ: 101769953, МБ: 06242847 није доказао да
добра под редним бројем 30. и 32. одговарају траженој спецификацији у конкурсној
документацији у поглављу II Врста, техничке карактеристике (спецификације),
квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и
обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења или испоруке добара: наручилац је за
ставку 30 захтевао Натур папир различитих текстура и боја 23*33 1/18, док је понуђач у
појашњењу доставио опис „Deco karton 24*34 250g“ који је декоративни картон са
туфнама, коцкама и линијама, без различитих текстура и натур апликација; за ставку
32. наручилац је захтевао Металик папир са цветићима 230г 50*70 1/10, а понуђач је у
појашњењу доставио „Украсни папир метализирани 50*70 1/50 који је око 40г“.
Разлог за одбијање понуде понуђача Самостална занатска трговинска радња комисион „ББ
КАНОН“ Вршац, Стеријино сокаче бб, 26300 Вршац, ПИБ: 101769953, МБ: 06242847 за
партију бр. 1 је чл. 106. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.
124/2012, 14/2015 и 68/2015), односно понуђач није доказао да добра под реним бројем
30 и 32 одговарају траженој специвикацји у Конкурсној документацији, те је конкурсна
комисија предметне јавне набавке оценила понуду као неприхватљиву и
неодговарајућу.

5

Предшколска установа „Чаролија“ Вршац
Ђуре Јакшића 3
ПИБ: 100515264; МБ: 08010234
Понуде понуђача „PUBLIK PRAKTIKUM” d.o.o., Добровољачка 10/I, 11080 Земун,
ПИБ: 103635212, МБ: 17591967, за партију бр. 4, „FIJOMI“ D.O.O., Ћирила и Методија
2а, 11000 Београд, ПИБ: 100265279, МБ: 07506244 за партије 1, 2 и 3, као и понуде
понуђача Самостална занатска трговинска радња комисион, „ББ КАНОН“ Вршац,
Стеријино сокаче бб,лок.бр.7, ПИБ:100914838, МБ: 52095158 за партије 2 и 3 у свему и
потпуности одговарају траженим добрима у техничкој спецификацији те је Комисија за
предметну јавну набавку оценила понуде понуђача као прихватљиве и одговарајуће.
5. Начин примене методологије доделе пондера:
Критеријум за оцењивање понуде је: Најнижа понуђена цена
а) Ранг листа понуђача за партију број 1- Дидактички материјал:
Укупна понуђена цена
Назив/име понуђача

2.

„FIJOMI“ D.O.O.
Ћирила и Методија 2а
11000 Београд
ПИБ: 100265279
МБ: 07506244

без ПДВ-а

са ПДВ-ом

579.409,10

671.530,54

б) Ранг листа понуђача за партију број 2 – Материјал за образовање:
Укупна понуђена цена
Назив/име понуђача

1.

2.

Самостална занатска трговинска радња
комисион
„ББ КАНОН“ Вршац
Стеријино сокаче бб,лок.бр.7
ПИБ:100914838
МБ: 52095158
„FIJOMI“ D.O.O.
Ћирила и Методија 2а
11000 Београд
ПИБ: 100265279
МБ: 07506244
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без ПДВ-а

са ПДВ-ом

132.511,40

159.013,68

135.310,00

162.372,40
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ц) Ранг листа понуђача за партију број 3 – Канцеларијски материјал :
Укупна понуђена цена
Назив/име понуђача

1.

2.

Самостална занатска трговинска радња
комисион
„ББ КАНОН“ Вршац
Стеријино сокаче бб,лок.бр.7
ПИБ:100914838
МБ: 52095158
„FIJOMI“ D.O.O.
Ћирила и Методија 2а
11000 Београд
ПИБ: 100265279
МБ: 07506244

без ПДВ-а

са ПДВ-ом

235.075,15

282.090,18

277.708,20

333.249,84

д) Ранг листа понуђача за партију број 4 – Књиге:
Укупна понуђена цена
Назив/име понуђача

1.

„PUBLIK PRAKTIKUM“ d.o.o.
Добровољачка 10/I
11080 Земун
ПИБ: 103635212
МБ: 17591967

без ПДВ-а

са ПДВ-ом

451.291,00

496.420,00

Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да уговор за партију број 1 – Дидактички
материјал, треба доделити понуђачу:

„FIJOMI“ D.O.O., Ћирила и Методија 2а, 11000 Београд, ПИБ: 100265279,
МБ: 07506244;
Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да уговор за партију број 2 –Материјал за
образовање, треба доделити понуђачу:

Самостална занатска трговинска радња комисион, „ББ КАНОН“ Вршац,
Стеријино сокаче бб,лок.бр.7, ПИБ:100914838, МБ: 52095158;
Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да уговор за партију број 3 – Канцеларијски
материјал , треба доделити понуђачу:
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Самостална занатска трговинска радња комисион, „ББ КАНОН“ Вршац,
Стеријино сокаче бб,лок.бр.7, ПИБ:100914838, МБ: 52095158;
Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да уговор за партију број 4 – Књиге , треба
доделити понуђачу:

„PUBLIK PRAKTIKUM“ d.o.o, Добровољачка 10/I, 11080 Земун, ПИБ: 103635212
МБ: 17591967.

Изабрани понуђачи не извршавају набавку уз помоћ подизвођача.
Директор ПУ „Чаролија“ Вршац, је прихватио предлог Комисије за јавне набавке о избору
најповољније понуде, и донео одлуку о додели уговора као у изреци ове одлуке.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке понуђач може
поднети захтев за заштиту права
у року од 5 дана од дана објављивања
одлуке на Порталу јавних набавки
Директор ПУ „Чаролија“ Вршац
________________________________________
Дангубић Емилиа
Доставити:
- Порталу јавних набавки;
- Интернет страници наручиоца;
- рачуноводсвеној служби;
- за документацију;
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