РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ
УПРАВА ЗА НАБАВКУ И ПРОДАЈУ
бр. 1131 - 17
04.12.2019. године
БЕОГРАД

На основу члана 107. и 109. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' број
124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон) у поступку јавне набавке добара, јавне
набавке мале вредности, број 72/2019 – Електронско издање прописа, начелник Управе за
набавке и продају, Сектора за материјалне ресурсе, Министарства одбране, доноси
ОДЛУКУ
1. Одбија се као неприхватљива, понуда понуђача:
“PARAGRAF LEX DOO NOVI SAD” јер има битан недостатак.
2. Обуставља се поступак јавне набавке број 72/2019 – Електронско издање прописа јер
нису испуњени услови да се додели уговор из члана 107. Закона (понуда је
неприхватљива).
3. Одлуку објавити на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке и Интернет
страници наручиоца.
Образложење
Наручилац, Министарство одбране Републике Србије, Сектор за материјалне ресурсе,
Управа за набавке и продају, Немањина бр.15, 11000 Београд је дана 15.11.2019. године
донео одлуку о покретању јавне набавке мале вредности, бр.72/2019 – Електронско
издање прописа.
За наведену јавну набавку наручилац је позив за подношење понуда објавио на Порталу
јавних набавки и на Интернет страници наручиоца, дана 25.11.2019. године и доставио
путем поште уз повратницу лицима да поднесу понуде („Paragraf Lex“; „CEKOS IN“;
ЈП „Службени гласник“ и „ИНГ-ПРО“).
До рока за достављање понуда, благовремено, примљена је 1 (једна) понуда.
Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила стручној
оцени понуда и сачинила извештај о истом. У извештају о стручној оцени понуда број
1131-16 од 03.12.2019.године, Комисија за јавне набавке је констатовала следеће:
1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке је добро: Електронско издање прописа, ознака и назив из
Општег речника набавке: 48900000 – Разни програмски пакети и рачунарски системи,
по следећем.
Број инсталација мрежни и
локација

Број лиценци Offline
(LAN)

Број лиценци Online –
Интернет
Страна 1 од 5

1
1 (Немањина 15)
1 (Ратка Ресановића бб)
УКУПНО (Број лиценци Offline (LAN)
и Број лиценци Online – Интернет)

2
72
13

3
17
7

85

24

2. Процењена вредност јавне набавке
Процењена вредност јавне набавке је 250.000,00 динара без ПДВ.
Позив за подношење понуда, конкурсна документација и отварање понуда
Kомисија за набавку је сачинила позив за подношење понуда бр. 1131-10 од 25.11.2019.
године, за предметну јавну набавку и конкурсну документацију бр. 1131-11 од
25.11.2019. године које су објављене дана 25.11.2019. године на Порталу јавних
набавки Управе за јавне набавке, на Интернет страници Министарства одбране на
домену www.nabavke.mod.gov.rs, у складу са одредбама Закона.
Сходно члану 39. став 5. Закона у поступка јавне набавке мале вредности, позванa су 4
лица да поднесу понуде, по следећем:
Назив понуђача
„Paragraf Lex“
„CEKOS IN“
ЈП „Службени гласник“
„ИНГ-ПРО“

Адреса понуђача
Таковска 42, 11000 Београд
Светогорска 28, 11000 Београд
Јована Ристића 1, 11000 Београд
Веле Нигринова 16а, 11000 Београд

Рок за достављање понуда био је до 11.15 часова, дана 03.12.2019. године.
До рока за достављање понуда, благовремено, примљена је 1 (једна) понуда.
Неблаговремених понуда није било.
Поступак отварања понуда спроведен је дана 03.12.2019. године, са почетком у 11.30
часова код наручиоца, улица Немањина број 15, приземље, просторија 013.
У току отварања понуда вођен је Записник о отварању понуда, заведен под бројем
1131-15 од 03.12.2019. године и исти је достављен понуђачу у складу са Законом.
3. Основни подаци о понуђачу
Подаци о понуђачу и понуда која је благовремено примљена, број под којим је
заведена, датум и час пријема понуде:
Број под којим је
понуда заведена,
датум и време пријема
PARAGRAF
1131-14
LEX DOO NOVI
03.12.2019 у
SAD
10.25
ДОБАВЉАЧ

Сопствени
број понуде
добављача
1574/2019
од
29.11.2019.г

Основни подаци о понуђачу
АДРЕСА: Кеј жртава рације 4А/III, Нови Сад
МАТИЧНИ БРОЈ: 20240156
ПИБ: 104830593

Стручна оцена и анализа достављене понуде
Комисија за јавну набавку у поступку јавне набавке број 72/2019 је извршила стручну
оцену понуде. Анализа достављене понуде је извршена у свему према Закону и
конкурсној документацији.
Прва фаза анализе приспеле благовремене понуде била је утврђивање да ли понуда
има битни недостатак у складу са чланом 106. Закона.
Комисија је утврдила следеће:
- Понуда понуђача PARAGRAF LEX DOO NOVI SAD, има битни недостатак.
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Наручилац је конкурсном документацијом за озбиљност понуде захтевао две бланко
сопствене менице, потписане у складу са картоном депонованих потписа и
евидентиране у регистру меница и овлашћења који води Народна Банка Србије, а
понуђач је у својој понуди доставио једну бланко меницу.
Друга фаза анализе приспеле благовремене понуде била је утврђивање да ли је
поднета понуда одговарајућа, односно да ли потпуно испуњава све техничка
спецификације.
Према Закону, одговарајућа понуда је понуда која је благовремена и за коју је
утврђено да потпуно испуњава све техничке спецификације
Комисија је утврдила следеће:
- Понуда понуђача PARAGRAF LEX DOO NOVI SAD је одговарајућа, јер потпуно
испуњава све техничке спецификације.
Трећа фаза анализе приспеле благовремене понуде било је утврђивање да ли поднета
понуда не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и не
прелази износ процењене вредности јавне набавке
Комисија је утврдила следеће:
- Понуда понуђача PARAGRAF LEX DOO NOVI SAD не ограничава, нити условљава
права наручиоца или обавезе понуђача и не прелази процењену вредност јавне
набавке .
Према Закону, прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју наручилац
није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити
условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене
вредности јавне набавке.
Комисија је, укупно, након прве, друге и треће фазе анализе оценила приспелу понуду
понуђача:
- PARAGRAF LEX DOO NOVI SAD као неприхватљиву, јер има битни недостатак.
Цене и остали подаци из неприхватљиве понуде наведен је у табели 1 ове Одлуке.
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.
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45

12

3
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дана
1

1

2

PARAGRAF LEX
DOO NOVI SAD

3

Јединачна цена без ПДВ (дин/ 1 Offline лиценца)
Износ ПДВ (%)за 1 Offline лиценцу
Укупна цена без ПДВ (дин/ 85 Offline лиценци)
Јединачна цена без ПДВ (дин/ 1 Onlinе лиценца)
Износ ПДВ (%)за 1 Onlinе лиценцу
Укупна цена без ПДВ (дин/ 24 Offline лиценци)
Укупна вредност без ПДВ (за 109 лиценци)

1.000,00
10
85.000,00
1.000,00
20
24.000,00
109.000,00

Гарантни рок

Рок за решавање
рекламације

Цена (дин.)

Рок испоруке

ПОНУЂАЧ

Рок плаћања

Ред.бр

Табела 1

УОЧЕНИ НЕДОСТАЦИ/
НАПОМЕНА

8

Има битни недостатак
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На основу напред наведеног, комисија је константовала да за јавну набавку мале
вредности број 72/2019 – Електронско издање прописа нису испуњени услови за доделу
уговора.
Сагласно прегледу и оцени приспеле понуде, комисија је у Извештају о стручној оцени
понуда предложила следеће:
1. Да се у поступку јавне набавке број 72/2019 – Електронско издање прописа, на основу
члана 107. став 1. Закона, одбије понуда понуђача:
“PARAGRAF LEX DOO NOVI SAD” јер има битан недостатак.
2. Да се обустави поступак јавне набавке број 72/2019 – Електронско издање прописа
јер нису испуњени услови да се додели уговор из члана 107. Закона (понуда је
неприхватљива).
Прихватајући у потпуности предлог комисије одлучио сам као у диспозитиву ове
Одлуке.
Упутство о правном средству: Против ове Одлуке може се поднети Захтев за заштиту
права у року од 5 (пет) дана од дана објављивања Одлуке на Порталу јавних набавки.
Захтев се подноси наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији
за заштиту права у поступцима јавних набавки.
ОТ/.-

НАЧЕЛНИК
пуковник
др Александар Цакић, дипл. инж.
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