На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) и
Извештаја о стручној оцени понуда бр. 01-440/5 од 13.03.2017. г. који је донела Комисија за јавну
набавку добара мале вредности ЈН бр. 5/2017 за потребе наручиоца Института за биолошка
истраживања „Синиша Станковић“ Београд, директор Института д о н о с и
ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
у поступку јавне набавке добара мале вредности – производи за чишћење
ЈН бр. 5/2017
Наручилац - Институт за биолошка истраживања „Синиша Станковић“ Београд, додељује Уговор о
јавној набавци добара мале вредности – Производи за чишћење, за партију 1 – Производи за
чишћење, понуђачу B2M d.o.o., Београд, ул. Мис Ирбијеве бр. 12.
О б р а з л о ж е њ е
Предмет ЈН бр. 5/2017 је набавка добара мале вредности – производи за чишћење обликована у 3
партије, за потребе наручиоца Института за биолошка истраживања „Синиша Станковић“ Београд.
Процењена вредност предметне јавне набавке на годишњем нивоу је 3.000.000,00 динара, без ПДВ,
од тога вредност партије 1 - Производи за чишћење износи 800.000,00 динара.
Предметна јавна набавка је извршена применом поступка јавне набавке мале вредности, сагласно
члану 39. став 1. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), с
обзиром да се ради о набавци истоврсних добара чија је укупна процењена вредност на годишњем
нивоу нижа од 5.000.000,00 динара.
Предметна јавна набавка је предвиђена Планом јавних набавки за 2017. годину, у оквиру годишње
набавке добара за потребе наручиоца, по опису добара који је наведен у конкурсној документацији.
Конкурсна документација и Позив за подношење понуда објављени су на Порталу јавних набавки и
интернет страници наручиоца дана 01.03.2017. године, а рок за подношење понуда био је 09.03.2017.
године до 10 часова.
Јавно отварање понуда одржано је 09.03.2017. године у 11:00 часова, у просторијама наручиоца, у
библиотеци на првом спрату.
На основу Извештаја о стручној оцени понуда бр. 01-440/5 од 13.03.2017. године који је сачинила
Комисија за јавну набавку у поступку јавне набавке добара мале вредности ЈН бр. 5/2017, утврђено је
да су за јавну набавку производа за чишћење, за партију 1- Производи за чишћење, благовремено до
09.03.2017.г. до 10.00 часова, пристигле следеће понуде, и то:
Ред.
бр.

Број под којим је
понуда заведена

1.

03-50

2.

03-52

3.

03-54

Назив понуђача
Eko - Primat d.o.o., БеоградКрњача, ул. Бранка Момирова 122
BBC Promet d.o.o., Београд, ул.
Прва Бранка Момирова 11 Д
B2M d.o.o. Београд, ул. Мис
Ирбијеве 12

Датум и време
пријема
08.03.2017. у 11:50 ч.
09.03.2017. у 09:23 ч.
09.03.2017. у 09:40 ч.
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Подаци из понуде, понуђена цена и евентуални попусти којe нуди понуђач:
1. Број под којим је понуда заведена: 03-50
Назив или шифра понуђача и адреса: Eko-Primat d.o.o., Београд - Крњача,
ул. Бранка Момирова бр. 122
Понуђена цена и евентуални попусти:
Укупна цена без ПДВ: 471.035,00 дин.
Укупни износ ПДВ: 94.207,00 дин.
Укупна цена са ПДВ: 565.242,00 дин.
Рок испоруке: 5 дана од дана наруџбе.
Рок важења понуде: 90 дана од дана отварања понуде.
Начин плаћања: 15 дана од дана испоруке добара.
2. Број под којим је понуда заведена: 03-52
Назив или шифра понуђача и адреса: BBC Promet d.o.o., Београд,
ул. Прва Бранка Момирова бр. 11Д
Укупна цена без ПДВ: 598.482,00 дин.
Укупни износ ПДВ: 119.696,40 дин.
Укупна цена са ПДВ: 718.178,40 дин.
Рок испоруке: 5 дана од дана наруџбе.
Рок важења понуде: 30 дана од дана отварања понуде.
Начин плаћања: 8 дана од дана испоруке добара.
3. Број под којим је понуда заведена: 03-54
Назив или шифра понуђача и адреса: B2M d.o.o., Београд, ул. Мис Ирбијеве бр. 12
Понуђена цена и евентуални попусти:
Укупна цена без ПДВ: 582.031,10 дин.
Укупни износ ПДВ: 116.406,22 дин.
Укупна цена са ПДВ: 698.437,32 дин.
Рок испоруке: 5 дана од дана наруџбе.
Рок важења понуде: 60 дана од дана отварања понуде.
Начин плаћања: 30 дана од дана испоруке добара.
Комисија за јавну набавку, након прегледа и стручне оцене приспелих понуда, утврдила је следеће:
У понуди понуђача Eko – Primat d.o.o., Београд – Крњача, ул. Бранка Момирова бр. 122
приликом отварања понуда, уочено је да понуђач није доставио ниједан доказ да понуђена добра под
ред. бр. 1- 67 испуњавају захтеване техничке карактеристике добара која су предмет набавке на
начин како је то предвиђено конкурсном документацијом наручиоца.
Наиме, наручилац је у поглављу II – Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис
добара, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења и место
испоруке добара на стр. 10 конкурсне документације одредио да се техничке карактеристике
понуђених добара доказују достављањем каталога, проспекта или неког другог документа на
српском или енглеском језику који мора да садржи податке којима се доказује да техничке
карактеристике понуђених добара у свему одговарају техничким карактеристикама добара која су
предмет набавке и из којих наручилац може недвосмислено да утврди квалитет и све друге техничке
карактеристике понуђених добара, при чему је понуђач био у обавези да у проспектима назначи ред.
број добра из техничке спецификације и број партије.
Такође, у поглављу XI – Упутство понуђачима како да сачине понуду на стр. 37 конкурсне
документације прописано је да понуда између осталог мора да садржи и Каталог, проспект или
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други документ којим се доказује испуњеност свих тражених техничких карактеристика предмета
јавне набавке.
Имајући у виду овакву садржину конкурсне документације из наведеног неспорно произилази да су
понуђачи били дужни да доставе каталог, проспект или неки други документ на основу чега би се
могла вршити стручна оцена понуда у погледу чињенице да ли понуђена добра одговарају
захтеваним техничким карактеристикама из конкурсне документације, односно да ли је понуда као
таква одговарајућа у смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 32) Закона о јавним набавкама („Сл.
гласник РС“, бр. 124/12, 14/15, 68/15, у даљем тексту: ЗЈН).
Чланом 3. став 1. тачка 33) ЗЈН прописано је да је прихватљива она понуда која је, између осталог, и
одговарајућа, док је одговарајућа понуда, према одредби члана 3. став 1. тачка 32) ЗЈН понуда која је
благовремена и за коју је утврђено да потпуно испуњава све техничке спецификације.
Из наведеног следи да несагласност карактеристика понуђеног добра са конкурсном
документацијом захтеваним карактеристикама подразумева да је понуда неодговарајућа, што
резултира неприхватљивошћу понуде, у ком случају је наручилац, сходно одредби члана 107. став 1.
ЗЈН дужан да такву понуду одбије.
Имајући у виду да је утврђено да понуђач није пружио одговарајући доказ да понуђена добра
испуњавају постављене услове у погледу дефинисане спецификације и траженог стандарда
квалитета, нити је понуђач пружио одговарајући доказ да понуђена добра на суштински једнак
начин испуњавају услове из спецификације и траженог стандарда квалитета Комисија за јавну
набавку је одбила понуду понуђача Eko – Primat d.o.o., Београд – Крњача, ул. Бранка Момирова
бр. 122, као неодговарајућу.
Након прегледа и стручне оцене понуда понуђача BBC Promet d.o.o., Београд, ул. Прва Бранка
Момирова бр. 11Д и B2M d.o.o., Београд, ул. Мис Ирбијеве бр. 12 Комисија за јавну набавку је
констатовала да су ове понуде прихватљиве односно благовремене и одговарајуће, не садрже битне
недостатке, не ограничавају нити условљавају права наручиоца или обавезе понуђача, као и да не
прелазе процењену вредност јавне набавке ЈН бр. 5/2017 за партију 1 – Производи за чишћење, на
годишњем нивоу, па је извршила рангирање истих применом критеријума „најнижа понуђена цена“
према следећем редоследу:
1. B2M d.o.o., Београд, ул. Мис Ирбијеве бр. 12
Укупна цена без ПДВ: 582.031,10 дин.
Укупни износ ПДВ: 116.406,22 дин.
Укупна цена са ПДВ: 698.437,32 дин.
2. BBC Promet d.o.o., Београд, ул. Прва Бранка Момирова бр. 11Д
Укупна цена без ПДВ: 598.482,00 дин.
Укупни износ ПДВ: 119.696,40 дин.
Укупна цена са ПДВ: 718.178,40 дин.
На основу утврђених чињеница битних за стручну оцену понуда, Комисија је предложила директору
Института за биолошка истраживања „Синиша Станковић“ да донесе Одлуку о додели Уговора о
јавној набавци добара мале вредности - производи за чишћење ЈН бр. 5/2017, за партију 1 –
Производи за чишћење, понуђачу B2M d.o.o., Београд, ул. Мис Ирбијеве бр. 12, с обзиром да ова
понуда задовољава све услове прописане законом и конкурсном документацијом наручиоца, а
најповољнија је по основу критеријума најнижа понуђена цена.
На основу предлога Комисије за спровођење поступка предметне јавне набавке, а имајући у виду да
је наведена понуда одговарајућа и прихватљива, као и да садржи све доказе прописане Законом о
јавним набавкама и конкурсном документацијом наручиоца о испуњавању услова за доделу уговора
у поступку предметне јавне набавке, донета је одлука као у диспозитиву.
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ПРАВНА ПОУКА: Против ове одлуке може се поднети Захтев за заштиту права понуђача, у року од 5
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.
Директор Института
др Павле Павловић
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