УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

Адреса: Студентски трг 1, 11000 Београд, Република Србија
Тeл.: 011 3207400; Фaкс: 011 2638818; E-mail: officebu@rect.bg.ac.rs

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” бр. 124/12,
14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: ЗЈН), члана 24. Статута Универзитета у Београду („Гласник
Универзитета у Београду“ број 131/06, 140/08 и 143/08), Одлуке о покретању поступка јавне
набавке набавке мале вредности добара - материјал за одржавање хигијене бр. 1.1.2/16 број
40403-4394/1-16 од 05.09.2016 и број одлуке о продужењу рока за достављање понуда 404034394/1ПР-16 од 15.09.2016 , сагласно Извештају о стручној оцени понуде број 04 бр.404034394/8-16 од 26.09.2016. године, доносим:

ОДЛУКУ О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
у поступку јавне набавке мале вредности добара - материјал за одржавање хигијене бр. 1.1.2/16
Београд 29.09.2016.године
04 бр.40403-4394/9-16
1. У поступку јавне набавке добара - материјал за одржавање хигијене бр. 1.1.2/16,
ОКВИРНИ СПОРАЗУМ се закључује са понуђачем АNR COMPANY DOO BEOGRAD,
Гандијева 70, Нови Београд.
2. Вредност оквирног споразума износи: 1.500.000,00 динара без ПДВ-а, за период од
једне године (у складу са чланом 3. став 1. Модела оквирног споразума, до износа процењене
вредности).
3. ОДБИЈА СЕ као неприхватљивa понудa понуђача BBC PROMET DOO BEOGRAD,
Прва Бранка Момирова 11д, Београду.
4. УСВАЈА СЕ Извештај о стручној оцени понуда број 04 бр. 40403-4394/8-16 од
26.09.2016. године који сачинила Комисија за ЈНМВ 1.1.2/16 образована Решењем наручиоца
број 04 бр 40403-4394/2-16 од 05.09.2016.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Поступак јавне набавке мале вредности добара - материјал за одржавање хигијене бр.
1.1.2/16, покренут је Одлуком о покретању поступка јавне набавке мале вредности 404034394/1-16 од 05.09.2016 и број 40403-4394/1ПР-16 од 15.09.2016 (број одлуке о продужењу
рока за достављање понуда), (у даљем тексту: Одлука).
Укупна процењена вредност предметне набавке одређена Одлуком износи 1.500.000,00
динара без ПДВ-а, на период од једне године.
Ознака из Општег речника набавке: Производи за чишћење - 39830000.
Позив за подношење понуда и конкурсна документација су објављени 8. септембра 2016.
на Порталу јавних набавки и на интернет страници Универзитета у Београду (www.bg.ac.rs), са
роком за подношење понуда - 16. септембар 2016. до 12,00 часова. Међутим, одлуком о
прудужења рока одређен је нови рок за подношење понуда - 23. септембар 2016. до 12,00
часова.

Благовремено, тј. до дана 23. септембар 2016. до 12,00 часова, примљене су понуде
понуђача:
- BBC PROMET DOO BEOGRAD, Прва Бранка Момирова 11д, Београд матични број:
20074507, ПИБ: 104029599, заведена под бр. 40403-4394/5-16/1 од 23.09.2016, у 9.30 часова,
укупне понуђене цене у износу од 1.010.904,00 динара без ПДВ-а и
- АNR COMPANY DOO BEOGRAD, Гандијева 70, Нови Београд, матични број: 06967396,
ПИБ: 101685063, заведена под бр. 40403-4394/6-16/2 од 23.09.2016, у 11,58 часова, укупне
понуђене цене у износу од 895.715,80 динара без ПДВ-а.
Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда
број: 40403-4394/7-16 од 23.09.2016. године, Комисија за јавну набавку је приступила стручној
оцени понуда и сачинила Извештај о стручној оцени понуда број: 04 бр.40403-4394/8-16
од 26.09.2016. године који је Наручилац усвојио.
У поступку прегледа и оцене понуде понуђача BBC PROMET DOO BEOGRAD, Прва
Бранка Момирова 11д, Београд, утврђено је следеће:
- није достављено оригинал писмо о намерама, у складу са Поглављем 8.11. Конкурсне
документације.
У складу са Поглављем 8.20. конкурсне документације, понуђач је доставио тражене
узорке за ставку 2 - Убрус папирни у ролни, за ставку 3-Тоалетни папир и за ставку 18 - WC
четка са постољем од ростфраја. Увидом у достављене узорке, Комисија је утврдила следеће
недостатке:
• за ставку 2 – Убрус папирни у ролни, достављени узорак je без штампе, димензије
24х11 цм (уместо 22,5цм x 12,2цм +/- 5%) и исти није у складу са техничком спецификацијом.
• За ставку 3 – Тоалетни папир, достављени узорак без штампе и исти није у складу са
техничком спецификацијом.
Чланом 3. став 1. тачка 32) ЗЈН прописано је да одговарајућа понуда је понуда која је
благовремена и за коју је утврђено да испуњава све техничке спецификације.
Чланом 3. став 1. тачка 33) ЗЈН прописано је да је прихватљива понуда – 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.
Чланом 106. став 1. тачка 3) ЗЈН прописано је да ће наручилац одбити понуду ако понуђач
није доставио тражено средство финансијског обезбеђења.
Чланом 107. став 1. ЗЈН прописано је да је наручилац дужан да у поступку јавне набавке,
пошто прегледа и оцени понуде, одбије све неприхватљиве понуде.
Имајући у виду наведено, понуда понуђача BBC PROMET DOO BEOGRAD, Прва Бранка
Момирова 11д, Београд је одбијена као неприхватљива.
У поступку прегледа и оцене понуде понуђача АNR COMPANY DOO BEOGRAD,
Гандијева 70, Нови Београд, Комисија је констатовала да су испуњени сви захтеви из ЗЈН и
конкурсне документације.
У складу са Поглављем 8.20. конкурсне документације, понуђач је доставио тражене
узорке за ставку 2 - Убрус папирни у ролни, за ставку 3 - Тоалетни папир и за ставку 18 - WC
четка са постољем од ростфраја. Увидом у достављене узорке, Комисија је утврдила да су исти
одговарајући.
Чланом 107. став 2. ЗЈН прописано је да прихватљиве понуде наручилац рангира применом
критеријума за закључење оквирног споразума одређеног у позиву за подношење понуде и
конкурсној документацији.

С обзиром да је примљена само једна прихватљива понуда, Комисија, није вршила
рангирање понуда применом критеријума „најнижа понуђена цена“.
Чланом 107. став 3. ЗЈН одређено је да наручилац након спроведеног поступка стручне
оцене понуда, на основу извештаја комисије, доноси одлуку о закључењу оквирног споразума,
ако је прибавио најмање једну прихватљиву понуду.
На основу прегледа и стручне оцене понуда, спроведене у складу са ЗЈН и конкурсном
документацијом, Комисија образована Решењем 04 бр 40403-4394/2-16 од 05.09.2016, је у
Извештају o стручној оцени понуда број 04 број 04 бр.40403-4394/8-16 од 26.09.2016, у
поступку јавне набавке мале вредности добара - материјал за одржавање хигијене број 1.1.2/16,
предложила да се оквирни споразум закључи са понуђачем АNR COMPANY DOO BEOGRAD,
Гандијева 70, Нови Београд,
Имајући у виду наведено, одлучено је као у диспозитиву ове одлуке.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од пет дана од
дана објављивања ове одлуке на Порталу јавних набавки. Захтев за заштиту права се подноси
наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у
поступцима јавних набавки.
Ову одлуку објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца у року
од 3 дана од дана доношења.

Проректор
Проф. др Живан Лазовић

