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Плектаонеке комчниклци.iе
И ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ

Број: 1-02-4047-23/19-33
Датум: 13.09.2019.

Београд
На оенову члана 17. Закона о електронским комуникацијама („Службени гласник РС",
бр. 44/10, 60/13-УС, 62/14 и 95/18-др. закон), члана 21. Статута Регулаторне агенције за
електронеке комуникације и поштанске уелуге („Службени гласник РС", бр. 125/15 и 30/16)
и члана 108. етав 1. Закона о јавним набавкама („Службени глаеник РС", бр. 124/12, 14/15 и
68/15), директор Регулаторне агенције за електронеке комуникације и поштанеке уелуге

доноеи
ОДЛУКУ
о додели уговора
Уговор о јавној набавци уелуга штампарије (израда публикација, образаца и
потрошног материјала офеет или дигиталном штампом), број 1-02-4047-23/19, додељује ее

понуђачу „Donat Graf ` doo, yn. Вучка Милићевића бр. 29, Гроцка, по јединичним ценама
наведеним у понуди, с тим да вредноет укупно извршеник уелуга током периода важења
уговора не може прелазити износ средстава предвиђеник Одлуком о покретању поступка од
3.800.000,00 динара без ПДВ-а.
Образложење
Наручилац је дана 02.08.2019. године, донео Одлуку број: 1-02-4047-23/19 о
покретању поетупка јавне набавке мале вредности, за јавну набавку уелуга штампарије
(израда публикација, образаца и потрошног материјала офеет или дигиталном штампом),.
Редни број јавне набавке 1-02-4047-23/19.
Назив и ознака из општег речника набавке: Услуге у вези са штампањем — 79820000.
Набавка је предвиђена у Плану набавки за 2019. годину на позицији 1.2.50 а ередетва
за јавну набавку обезбеђена су у Финанеијеком плану за 2019. годину на конту 539350 —
трошкови уелуге штампања у проеторијама агенције;
За наведену јавну набавку, наручилац је објавио Позив за подношење понуда дана

19.08.2019. године на Порталу јавник набавки и интернет страници наручиоца www.ratel.rs.
За предметну јавну набавку наручилац је на Порталу јавник набавки и својој интернет
етраници објавио Одлуке о измени и допуни конкурене документације, 28.08.2019. године и
02.09.2019. године.
Укупна процењена вредност јавне набавке износи 3.800.000,00 динара без ПДВ-а.
До иетека рока за подношење понуда, тј. до 06.09.2019. године, до 10,00 чаеова, на
адресу наручиоца пристигле еледеће понуде:
Број под којим
је понуда заведена
1

1-02-4047-23/19-7

Назив или шифра понуђача
2

SZGR

„RBS

Press",

ул.

Нинковића бр. 106/2, Београд
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Нићифора

Датум
пријема
3

Сат
пријема
4

22 08.2019.

8:25

SZGR „RBS
1-02-4047-23/19-19
1-02-4047-23/19-20
1-02-4047-23/19-23
1-02-4047-23/19-26

1-02-4047-23/19-27
1-02-4047-23/19-28
1-02-4047-23/19-29

Press",

ул.

Пиfiифора

Пинковиfiа бр. 106/2, Београд — Измена
понуде
~~Pressia" доо, yn . Емила Золе бр. 30а,
Београд
~~Чугура принт" доо, ул. Партизанске
авијације 3, Београд
„Чугура принт" доо, ул. Партизанске
авијације
3,
Београд
—
Измена/допуна/опозив понуде
»Donat

Graf `

,,Grafik

centar"

doo,

yn.

Вучка

МилиfiевиБа бр. 29, Гроцка

doo,

yn.

Сретена

Младеновиfiа Мике бр. 15, Београд

„Biograf сотр" doo, yn. Атанасије Пуље
бр. 22, Земун

02.09.2019

12:49

03.09.2019

10:00

04.09.2019

9:29

06.09.2019

9:26

06.09.2019

9:40

06.09.2019

9:49

06.09.2019

9:53

Неблаговремене понуде: Издавачко друштво Епоха доо, Бакионица 66, Пожега,
достављена 06.09.2019. године у 10:10 часова, која је код наручиоца заведена под бројем 102-4047-23/19-30.
Поступак отварања понуда спроведен је у просторијама Регулаторне агенције за
електронске комуникације и поштанске услуге, Београд, ул. Палмотиl-iева бр. 2, дана
06.09.2019. године, са почетком у 10:30 часова.
Понуде које су одбијене, разлог за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда:

- понуђач SZGR „RBS Press", Београд, је у својој понуди бр. 1-02-4047-23/19-7 од
22.08.2019. године, као и у измени понуде бр. 1-02-4047-23/19-19 од 02.09.2019. године,
доставио Образац структуре цене са упутством како да се попуни који није одговарајући.
Паиме наручилац је дана 02.09.2019. године у 15:49 часова, на Порталу јавних набавки,
објавио последње измене и допуне конкурсне документације у делу који се односи на тачку
24, којима је, у наведеном обрасцу, извршио допуне у погледу техничких карактеристика
које добро наведено под ставком 24. треба да испуњава. Имајући у виду наведено понуда

понуђача SZGR „RBS Press" је оцењена као неприхватљива. Понуfјена цена износи
3.263.790,00 динара без ПДВ-а.

- понуђач „Pressia" doo, Београд, није у својој понуди доставио комплетан образац
понуде из ког разлога није мoryfie утврдити стварну садржину понуде, у делу који се односи
на рок важења понуде. С обзиром на наведено понуда садржи битан недостатак у складу са
чланом 106. став 1. тачка 5) Закона, те је иста оцењена као неприхватљива. Понуfјена цена
износи 2.564.670,00 динара без ПДВ-а.
У фази стручне оцене понуда, Комисија за јавну набавку је оценила као прихватљиве
следеће понуде:
- понуду број: 1-02-4047-23/19-23 од дана 04.09.2019. године, односно
Измена/допуна/опозив понуде понуђача: „Чугура принт" доо, ул. Партизанске авијације 3,
Београд. Понуда не садржи битне недостатке, одговарајуfiаје, не ограничава, нити условљава
права наручиоца или обавезе понуfјача и не прелази износ процењене вредности јавне
набавке.
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Подаци о понуди:
Укупна цена без ПДВ-а - 3.325.368,00 динара
Укупно ПДВ (20%) — 665.073,60 динара
Укупна цена са ПДВ-ом — 3.990.441,60 динара
Рок плаfiањаје 15 дана
Рок испорукеје 7 дана
Гарантни рокје 186 дана
Рок важења понудеје 30 дана.
- понуду број: 1-02-4047-23/19-27 од дана 06.09.2019. године, понуfјача „Donat
Graf doo, yn. Вучка Милићевиfiа бр. 29, Гроцка. Понуда не садржи битне недостатке,
одговарајуfiа је, не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и не
прелази износ процењене вредности јавне набавке.
Подаци о понуди:
Укупна цена без ПДВ-а 1.921.325,00 динара
Укупно ПДВ (20%) — 384.265 динара
Укупна цена са ПДВ-ом — 2.305.590 динара
Рок плаfiања ј е 20 дана
Рок испоруке је 7 дана.
Гарантни рок је 190 дана.
Рок важења понуде је 45 дана.
-понуду број: 1-02-4047-23/19-28 од дана 06.09.2019. године, понуfјача „Grafik
centar" doo, yn. Сретена Младеновића Мике бр. 15, Београд. Понуда не садржи битне
недостатке, одговарајуfiа је, не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе
понуfјача и не прелази износ процењене вредности јавне набавке.
Подаци о понуди:
Укупна цена без ПДВ-а - 2.276.410,00 динара
Укупно ПДВ (20%) -455.282,00 динара
Укупна цена са ПДВ-ом — 2.731.692,00 динара
Рок плаћањаје 30 дана
Рок испоруке је 7 дана.
Гарантни рок је 200 дана.
Рок важења понуде је 40 дана.

-понуду број: 1-02-4047-23/19-29 од дана 06.09.2019. године, понуfјача „Biograf
comp doo, yn. Атанасије Пуље бр. 22, Земун. Понуда не садржи битне недостатке,
одговарајуfiа је, не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и не
прелази износ процењене вредности јавне набавке.
Подаци о понуди:
Укупна цена без ПДВ-а — 2.389.592,50 динара
Укупно ПДВ (20%)-434.134,90 динара
Укупна цена са ПДВ-ом — 2.823.727,40 динара
Рок плаfiањаје 15 дана
Рок испоруке је 7 дана.
Гарантни рок је 6 месеци
Рок важења понудеје 30 дана
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Пачин примене методологије за доделу пондера: Рангирање прихватљивих понуда
извршеноје у складу са критријумом „најнижа понуfјена цена", на следеfiи начин:
Иазив и седиште понуђача

Редни
бр.

1.

Понуfјена цена

„Donat Graf doo, ул. Вучка Милиfiевиfiа бр. 1.921.325,00 динара без ПДВ-а
29, Гроцка

2.

„Grafik

centar"

doo,

yn.

Сретена 2.276.410,00 динара без ПДВ-а

Младеновиfiа Мике бр. 15, Београд

3.

„Biograf comp doo, yn. Атанасије Пуље бр. 2.389.592,50 динара без ПДВ-а

4.

22, Земун
„Чугура принт" доо,
авијације 3, Београд

ул.

Партизанске

3.325.368,00 динара без ПДВ-а

Чланом 3. став 1. тачка 33) Закона је прописано да је „прихватљива понуда она понуда
која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је
одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуfјача и
која не прелази износ процењене вредности јавне набавке".
Чланом 107. став 3. Закона прописано је: „Након спроведене стручне оцене понуда, на
основу извештаја комисије, наручилац доноси одлуку о додели уговора, ако је прибавио
најмање једну прихватљиву понуду".
Имајући у виду наведено, Комисија за јавну набавку, после стручне оцене понуда је
предложила директору наручиоца да уговор о јавној набавци услуга штампарије (израда
публикација, образаца и потрошног материјала офсет или дигиталном штампом), број 1-02-

4047-23/19, додели понуђачу „Donat Graf" doo, yn. Вучка Милиfiевиfiа бр. 29, Гроцка.
Овлашћено лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавну набавку о додели
уговора, те је на основу законског овлашћења из члана 108. Закона донета одлука као у
диспозитиву.
Ову одлуку објавити на Порталујавних набавки и на интернет страници наручиоца

www.ratel.rs y року од 3 (три) дана од дана доношења.
Поука о правном средству: Против ове одлуке понуfјач може наручиоцу поднети зактев за
заштиту права у року од 5 (пет) дана од дана објављивања одлуке на Порталујавник набавки.
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