На основу члана 108. став 1. а у вези са чланом 39. Закона о јавнним набавкама (Сл.гл.Рс
број 124/12, 14/15 и 68/15) а након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности и
на основу извештаја комисије о стручној оцени понуда број 72 од 14.03.2017. године, дана
17.03.2017. године доноси се

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
У јавној набаци услуга штампања листа Јединство ЈН 1/2017 за потребе наручиоца
Установе за новинско издавачку делатност Панорама Београд, Крунска 44, бира се као
најповољнија за закључење уговора о јавној набавци услуга штампања листа Јединство
понуда понуђача „Штампарија Балкан“, Инђија, Јована Поповића 118 са којом ће се у
складу са прихваћеном моделом уговора закључити уговор о јавној набавци услуга
штампања листа Јединство.

Образложење
На основу одлуке о покретању поступке јавне набавке мале вредности спороведен је
поступак доделе уговора о јавној набавци услуге штампања листа Јединство на основу
чл.39. Закон о јавнима набавкама (Сл.гл.Рс број 124/12, 14/15 и 68/15)
А. Општи подаци о ЈН
1. Назив наручиоца: Установа за новинско издавачку делатност Панорама, Београд,
Крунска 44, матични број 17881523, ПИБ 109119018
2. Редни број јавне набавке: 1/2017
3. Предмет јавне набавке: услуге штампања листа Јединство
4. Врста поступка: ЈН отворени поступак
5. Подаци о ЈН из плана набавки: Набавка услуга се спроводи ради обављања
редовних активности пшредвиђених законом
6. Процењена вредност ЈН: 4.995.000,00 без ПДВ-а
7. Критеријум најповољнија понуда

Б. Процедура ЈН и оцена
1. У складу са чл.39. Закон о јавним набавкама, позив за достављање понуда у
поступку ЈН број 1/2017 објављен је дана 20.02.2017. године на Порталу јавних
набавки и на интернет страници наручиоца. Рок за достављање понуда утврђен је
позивом за достављање понуда био је 15 дана од дана објављивања односно до
07.03.2017. године.

2. Комисија је констатовала да су на адресу наручиоца стигле две понуде и то
понуђача: АПМ ПРИНТ доо Нови Београд, III Булевар 29, матични Бр.17130604
ПИБ 100295678, понуда заведене под бројем 67 од 07.03.2017. године и понуда
понуђача штампарија Балкан, Инђија, Јована Поповића 118. Мат.бр. 20540222 ПИБ
106131705,
заведено
под
бројем
68
од
07.03.2017.
године.
Поступак отварања понуда је спроведен по истеку рока за достављање понуда дана
07.03.2017. године у 12 часова. Отварању понуда присуствао је представник
понуђача АПМ ПРИНТ доо по овлашћењу, Дарко Вуков.
3. После отварања понуде Комисија за јавну набавку је дана 14.03.2017. године
извршила детаљан стручни преглед и утврдила следеће:
- Предемт ЈН је набавка услуга штампања листа Јединство чија је процењена
вредност 4.995.000,00 без ПДВ-а.
- Понуда број 67 од 07.03.2017. године АПМ ПРИНТ доо Нови Београд, III
Булевар 29, одбија се као неприхватљива због битних недостатака понуде на
основу чл.106. ст.1. тачка 2 и тачка 4. Закона о јавним набавкама обзиром да је
понуђач понудио формат листа 25,5 X 35 cm што се разликује од досадашњег
формата јер је наручилац тражио 28 X 39 cm. У складу са чланом 93. Закона о
јавним набавкама , наручилац је упутио 12. марта 2017. године понуђачу АПМ
ПРИНТ д.оо Нови Београд захтев за додатно објашњење да ли је у могућности
да по понуђеним ценама штампа новину "Јединство" у формату траженом у
конкурсној документацији наручиоца. Наручиладц није добио одговор ни
објашњење.
Понуђач АПМ ПРИНТ доо Нови Београд није доставио ни доказ да испуњава
додатни услов из поглавља IV тачка 2 конкурсне документације за учешће у
поступку ЈН из чл. 75. и чл.76. Закона о јавним набавкама и упуства како се
доказује испуњеност тих услова, тачка 6 додатни услов из чл.76. ст.2. Закона о
јавном набавкама потребни технички и кадровски капацитети, као и услов из
поглавља V тачка 9, понуђач није доставио у понуди рок важења понуде
дефинисан чл. 90. Закона о јавним набавкама.
- Понуда број 68 од 07.03.2017. године понуђача „Штампарија Балкан“, Инђија,
Јована Поповића 118 је прихватљива јер је понуђач доставио доказе о
испуњавању услова из конкурсне документације.
- Према конкурсној документацији у поглављу V упуство понуђачима како да
саставе понуду тачка 13 критеријум за оцењивање понуда одређен је применом
критеријума економски најповољнија понуда a пошто је понуђач штампарија
"Балкан" Инђија понудио тражени формат листа
"Јединство" 28 X 39 cm
( пошто се лист "Јединство штампа преко 70 година у том формату ) понуда
број 68 понуђача штампарија "Балкан" Инђија испуњава све услове да као
прихватљива понуда сходно одредбама чл.107. ст.3 Закона о јавним набавкама
буде изабрана као најповољнија, па је на основу чл. 108. ст.1 Закона о јавним
набавкама одлучено као у диспозитиву.

На основу чл.108. ст.5. Закона о јавним набавкама одлуку о додели уговора
објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страни наручиоца.
Поука о правном леку: Против ове одлуке понуђач може наручиоцу поднети захтев за
заштиту права у року од 5 дана од дана обајављивања одлуке на Порталу јавних набавки
сходно одредбама чл.149. ст.6 и чл.151. Закона о јавним набавкама (Сл.гл.Рс број 124/12,
14/15 и 68/15)
Установа Панорама
Директор, Светозар Влаховић

