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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
Управа за односе са јавношћу
ВОЈНА ШТАМПАРИЈА "БЕОГРАД"

ОДБРАНА
СЛУЖБЕНА ТАЈНА
ИНТЕРНО

инт. бр. 449-7
12.03.2013. године
БЕОГРАД
Наручилац

Војна штампарија "Београд"

Адреса

Београд, Ресавска 40б

На основу члана 76. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 116/08), члана
11. Правилника о поступку јавне набавке мале вредности (''Службени гласник РС'' бр. 50/09)
и Правилника о поступку отварања понуда и обрасцу за вођење записника (''Службени
гласник РС'' бр. 50/09), Комисија за јавну набавку наручиоца с а с т а в љ а :

ЗАПИСНИК
О ОТВАРАЊУ ПОНУДА
За јавну набавку: плоча за офсет-штампу формата Б2 (605х730х0,30 ком 2000 и
605х745х0,30 ком 200 ) позитвна термална за CTP технологију, број 11-1/13 (5.66.16 и
5.66.42), процењене вредности 950.000,00 динара, за коју се спроводи поступак јавне
набавке мале вредности, по јавном позиву објављеном на Порталу MO и по писменом
позиву понуђачима, инт. број 449-5 од 01.03.2013.године, наручиоца: МО, Управа за
односе са јавношћу, Војна штампарија "Београд" и то:
- "ГРАФИКУМ", Београд,Ул.Јове Илића бр.17/9,фах.3979774
- "COMES", Београд, Ул.вилине воде бб,фах.2760080 и
- "Colorsys", Београд,Ул.Београдског батаљона бр.5,фах.3753534
Позиви су упућени препорученом поштом са повратницом, уредно су уручени и
врћене су све три повратнице 7. и 8.03.2013.године.
1. Поступак отварања понуда спроводи се у просторијама наручиоца Војна
штампарија "Београд" у Београду, Ресавска 40б дана 12.03.2013.године са почетком у
09.05 часова.
2. Отварање понуда спроводе представници наручиоца-чланови комисије:
Име и презиме
1
2
3

Сладан Пошарац, дипл.инг.
Зорица Ерцеговац, дипл.правник
Ковиљка Петровић, граф.инг.

3. Констатује се да отварању понуда присуствују представници понуђача који су
поднели пуномоћје:

Ред.
бр.
1

Понуђач (назив)

Име и презиме представника понуђача

"ГРАФИКУМ"доо, Београд

Саша Јакшић

Број пуномоћја

лк001287441

4. Констатује се да отварању понуда не присуствују трећа лица.
5. Благовремено, тј. до дана 12.03.2013.године до 09.00 часова, примљене су понуде, у
запечаћеним и неоштећеним ковертама, понуђача, и то по редоследу приспећа:
Ред.
бр.
1

Деловодни број
приспеле понуде

449 - 6

Понуђач (назив или шифра)

"ГРАФИКУМ"

Датум пријема

Време (час)

12.03.2013.

08.38

Неблаговремене понуде нису пристигле на адресу наручиоца било директни или
индиректно, до окончања поступка отварања понуда.
6. Назив понуђача, деловодни број под којим је понуда заведена код наручиоца, цена
из понуде без ПДВ и евентуални попусти које нуди понуђач, подаци из понуде који су
одређени као елементи критеријума, а који се могу нумерички приказати, редоследом
приспећа понуда:
Број под којим је понуда
заведена:
Назив или шифра понуђача
Понуђена цена и
евентуални попусти
Подаци из понуде који су
одређени као елементи
критеријума
Други подаци из понуде

инт.бр. 449 - од 12.03.2013.год.
"ГРАФИКУМ"
891.908,00 динара
рок важења понуде: 60 дана
рок испоруке: 15 дана
рок плаћања: 30 дана
нема

_________________________________________________
7. Недостаци поднетих понуда: понуда је без недостатака јер садржи оверене прилоге
1,2,3,4 и 5, регистровану меницу, овлашћење и потврду о регистрацији - Извод
Агенције за привредне регистре, као и узорке добара.
.................................................................................. ................................................................
(наручилац наводи који докази o испуњености услова тражени конкурсном документацијом нису приложени уз понуду)
Прилог 1,2,3,4 и 5,регистрована меница, овлашћење и потврда о регистрацији-Извод Агенције за привредне регистре

8. Примедбе представника понуђача на поступак отварања понуда: поступку отварања
понуде је присутвовао представник понуђача и није ни било примедби на поступак
отварања понуда.
.................................................................................. .................................................................
9. Потписи чланова комисије за ЈН наручиоца:
Име и презиме

1.

Председник Сладан Пошарац, дипл.инг.

2.

Члан Зорица Ерцеговац, дипл.правник

3.

Члан Ковиљка Петровић, граф.инг.

Записник водио: Сладан Пошарац

Потпис

10. Потписи присутних овлашћених представника понуђача:
Име и презиме
1

Потпис

Саша Јакшић

11. Разлози због којих је овлашћени представник понуђача одбио да потпише
записник: ............................................................... ................................................................
Представник понуђача је потписао записник.
12. Поступак отварања понуда завршен је у 09.30 часова.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
Управа за односе са јавношћу

ОДБРАНА
СЛУЖБЕНА ТАЈНА
ИНТЕРНО

ВОЈНА ШТАМПАРИЈА "БЕОГРАД"

инт. бр. 449-9
12.03.2013. године
БЕОГРАД
Наручилац

Војна штампарија "Београд"

Адреса

Београд, Ресавска 40б

На основу члана 81. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' бр. 116/08) и чл.12.
Правилника о поступку јавне набавке мале вредности („Службени гласник РС“ број 50/09),
наручилац - директор Војне штампарије "Београд", д о н о с и :

ОДЛУКУ
о избору најповољније понуде
БИРА СЕ КАО НАЈПОВОЉНИЈА понуда понуђача: "ГРАФИКУМ", 11040
Београд, Ул.Јове Илића бр.17/9, инт.број 449- од 12.03.2013. године.
Образложење
Наручилац је дана 01.03.2013.године донео одлуку о покретању поступка јавне
набавке мале вредности инт.бр. 449-2, за јавну набавку бр. 11-1/13 (5.66.16 и 5.66.42).
За наведену јавну набавку наручилац је упутио писмени позив за подношење понуда
понуђачима инт.бр. 449 -5 од 01.03.2013.године и то:
-"ГРАФИКУМ", Београд,Ул.Јове Илића бр.17/9, фах.3979774,
-"COMES", Београд, Ул.вилине воде бб, фах.2760080
-"Colorsys", Београд,Ул.Београдског батаљона бр.5, фах.3753534 и
по јавном позиву објављеном на Порталу МО.
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспела је једна понуда.
Након спроведеног поступка отварања понуда Комисија за јавне набавке је сачинила
Записник инт.бр.449-7 од 12.03.2013.године и приступила стручној оцени понуда и
сачинила Извештај о истом.
У извештају о стручној оцени понуда инт.бр. 449-8 од 12.03.2013.године, Комисија за
јавне набавке је констатовала следеће:
1. Подаци о јавној набавци:
Предмет јавне набавке:

Плоча за офсет-штампу формата Б2
(605х730х0,30 ком 2000 и

Редни број јавне набавке:
Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а):
Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а):
Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом):

605х745х0,30 ком 200 ) позитвна
термална за CTP технологију
11-1/13 (5.66.16 и 5.66.42)
950.000,00 динара
891.908,00 динара
1.070.289,60 динара

2. Назив понуђача чија је понуда одбијена и разлози за одбијање: није примљена
неблаговремена понуда, нити неисправна, а нема ни одбијених.
3. Критеријум за оцењивање понуде је: најнижа понуђена цена.
4. Назив/име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија, после стручне оцене понуда, је констатовала да је најповољнија понуда
понуђача:
"ГРАФИКУМ", 11040 Београд, Ул.Јове Илића бр.17/9, фах.3979774
јер је благовремена, исправна, одговарајућа и прихватљива – не ограничава, нити
условљава права наручиоца или обавезе понуђача и не прелази износ процењене
вредности и као такву предложила наручиоцу за избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача:
Да

Не

х

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке о избору
најповољније понуде, те је на основу законског овлашћења донело одлуку о избору
најповољније понуде којом се понуда инт.бр. 449-6 од 12.03.2013.године, понуђача
"ГРАФИКУМ"доо из Београда бира као најповољнија.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке понуђач може наручиоцу
поднети захтев за заштиту права
у року од 8 дана од дана пријема исте.
СП.-

