На основу члана 41. став 1. тачка 5. Статута Националне корпорације за
осигурање стамбених кредита и извештаја о стручној оцени понуда овлашћеног
лица за спровођење јавне набавке мале вредности – канцеларијски потрошни
материјал, ЈН бр. 13/17, в. д. директора Националне корпорације за осигурање
стамбених кредита доноси
ОДЛУКУ
о додели уговора

Национална корпорација за осигурање стамбених кредита, Београд, Кнеза
Милоша бр. 20, на основу Позива за достављање понуда у поступку јавне
набавке мале вредности – канцеларијски потрошни материјал, ЈН бр. 13/17, а на
основу примљених понуда и стручне оцене понуда, додељује уговор понуђачу
''Tabulir Komerc'' д.о.о. Београд, чија је понуђена цена у износу од 451.113,00
динара без пореза на додату вредност и 542.335,6 динара са порезом на додату
вредност, за партију 1, односно понуђачу ''Bigz Office Group'' д.о.о. Београд, чија
је понуђена цена у износу од 143.569,38 динара без пореза на додату вредност и
172.283,26 динара са порезом на додату вредност, за партију 2.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Национална корпорација за осигурање стамбених кредита (у даљем
тексту: наручилац) је покренула поступак јавне набавке мале вредности –
канцеларијски потрошни материјал, ЈН бр. 13/17, дана 28.07.2017. године.
Процењена вредност предмета јавне набавке износи укупно 800.000,00 динара
без ПДВ-а, односно 550.000,00 динара без ПДВ-а, за партију 1 и 250.000,00
динара без ПДВ-а, за партију 2. До рока за достављање понуда пристигло је
седам понуда, и то понуде понуђача ''Fiducia 011'' д.о.о. Београд (партија 1 и 2),
''Amphora'' д.о.о. Београд (партија 1), ''Deltagraf'' д.о.о. Смедерево (партија 1),
''Bigz Office Group'' д.о.о. Београд (партија 2), ''Kompas Komerc'' д.о.о. Београд
(партија 1 и 2), ''Novo Beogradsko Knjižarsko'' д.о.о. Београд (партија 1 и 2),
''Tabulir Komerc'' д.о.о. Београд (партија 1 и 2).
У конкретном поступку јавне набавке одбијена је понуда
понуђача ''Kompas Komerc'' д.о.о. Београд, чија је понуђена цена у износу од
152.030,00 динара без ПДВ-а за партију 2. Наиме, наручилац је конкурсном
документацијом, у одељку ''Упутство понуђачима како да сачине понуду'', у
тачи 18., која носи назив ''Достава и тестирање узорака'', између осталог
захтевао узорке. Један од узорака који су тражени су на позицији 17 – гел
ролери у три боје (плави, црвени и црни). Увидом у узорке утврђено је да

понуда наведеног понуђача нема све три боје, већ само једну (плаву). Затим,
тражени су узорци на позицији 22 – фломастери (црни, црвени). Увидом у
узорке утврђено је да понуда наведеног понуђача нема две боје, већ само једну
(црну), иако су захтеване две боје. Наиме, у питању су узорци који имају
различиту техничку спецификацију (боју), које техничке спецификације су
морале бити предмет тестирања. Наручилац је констатовао недостатак у понуди
предметног понуђача у Записнику о отварању понуда, који је достављен
понуђачу. Такође, одбијена је понуда понуђача ''Novo Beogradsko Knjižarsko''
д.о.о. Београд, чија је понуђена цена у износу од 124.277,21 динара без ПДВ-а за
партију 2. Наиме, наручилац је конкурсном документацијом, у поменутом
одељку и тачки захтевао узорак на позицији 17 – гел ролери у три боје (плави,
црвени и црни). Увидом у узорке утврђено је да понуда наведеног понуђача
нема све три боје, већ само једну (плаву). Наиме, у питању су узорци који имају
различиту техничку спецификацију (боју), које техничке спецификације су
морале бити предмет тестирања. Наручилац је констатовао недостатак у понуди
предметног понуђача у Записнику о отварању понуда, који је достављен
понуђачу.
Чланом 106. став 1. тачка 5. ЗЈН, који носи назив ''Битни недостаци
понуде'' прописано је да ће наручилац одбити понуду ако понуда садржи
недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде.
Чланом 3. став 1. тачка 33. ЗЈН прописано је 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 понуђача и која не прелази износ процењене вредности
јавне набавке.
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 напред наведено чињенично стање и цитиране законске
одредбе, наручилац је одбио понуду наведених понуђача као неприхватљиве за
партију 2, сходно члану 107. став 1 ЗЈН, увези са чланом 3. став 1. тачка 33. ЗЈН
и чланом 106. став 1. тачка 5. ЗЈН.
Наведене одредбе наручилац је предвидео у својој конкурсној
документацији, у одељку ''Упутством понуђачима како да сачине понуду'', у
тачки 15. која носи назив ''Искључење понуде'', где је предвиђено да се сматра
да понуда има битни недостатак ако понуда садржи недостатке због којих није
могуће утврдити стварну садржину понуде. Даље, 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. Такође, понуде са битним недостацима, неодговарајуће и
неприхватљиве понуде се неће даље разматрати, већ ће бити одбијене.
Даље, одбијена је понуда понуђача ''Amphora'' д.о.о. Београд, чија је
понуђена цена 503.710,00 динара без ПДВ-а за партију 1. Наиме, у одељку
''Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. ЗЈН и упутство
како се утврђује испуњеност тих услова'', као финансијски капацитет захтевано
је да понуђач у претходне 3 (три) обрачунске године остварио приход у
вредности од најмање двоструког износа од понуђене цене. Као доказ који се
прилаже захтеван је Извештај о бонитету за јавне набавке, у којем се налазе
подаци о приходима. Увидом у понуду наведеног понуђача утврђено је да није

достављен Извештај о бонитету за јавне набавке. Наручилац напомиње да није
одбио понуду понуђача ''Deltagraf'' д.о.о. Смедерево, јер нема приложен
Извештај о бонитету за јавне набавке, већ скоринг, што је констатовано у
Записнику о отварању понуда, који је достављен понуђачима. Наиме, наручилац
је извршио увид у скоринг и утврдио да садржи податке о приходима који
доказују да је понуђач остварио приходе у претходне 3 (три) обрачунске године
у вредности од двоструког износа од понуђене цене.
Чланом 106. став 1. тачка 2. ЗЈН пописано је да ће наручилац одбити
понуду ако понуђач не докаже да испуњава додатне услове.
Чланом 3. став 1. тачка 33. ЗЈН прописано је 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 понуђача и која не прелази износ процењене вредности
јавне набавке.
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 напред наведено чињенично стање и цитиране законске
одредбе, наручилац је одбио понуду наведеног понуђача као неприхватљиву за
партију 2, сходно члану 107. став 1 ЗЈН, увези са чланом 3. став 1. тачка 33. ЗЈН
и чланом 106. став 1. тачка 2. ЗЈН.
Наведене одредбе наручилац је предвидео у својој конкурсној
документацији, у одељку ''Упутством понуђачима како да сачине понуду'', у
тачки 15. која носи назив ''Искључење понуде'', где је предвиђено да се сматра
да понуда има битни недостатак уколико понуђач не докаже да испуњава
додатне услове. Даље, 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. Такође, понуде са битним
недостацима, неодговарајуће и неприхватљиве понуде се неће даље разматрати,
већ ће бити одбијене.
Наиме, наручилац није могао да тестира све захтеване гел ролере и
фломастере, односно није могао да утврди да ли исти испуњавају све захтеване
различите техничке спецификације (боје), односно није могао да утврди стварну
садржину понуде. Такође, наручилац није могао да утврди да ли понуда
испуњава конкурсном документацијом захтевани додатни услов (финансијски
капацитет).
Приликом тестирања узорака које је било отворено за присуство
представника понуђача, утврђено је да је неодговарајућа понуда понуђача
''Tabulir Komerc'' д.о.о. Београд, чија је понуђена цена 154.600,20 динара без
ПДВ-а (за партију 2). Наиме, приликом тестирања узорка – гел ролера црне боје
наведеног понуђача, утврђено је да исти не оставља пун и јасан траг за собом,
тако да не испуњава основне техничке стандарде, односно није погодан за
редовну употребу и не испуњава критеријум минимум средњи квалитет, како је
изричито захтевано конкурсном документацијом у одељку који носи назив
''Техничке спецификације'', што је констатовано записнички и достављено
понуђачима.
Чланом 3. став 1. тачка 32. ЗЈН прописано је да је одговарајућа понуда
она 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
она 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 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 напред наведено чињенично стање и цитиране законске
одредбе, наручилац је одбио понуду наведеног понуђача као неприхватљиву,
сходно члану 107. став 1 ЗЈН, увези са чланом 3. став 1. тачка 33. ЗЈН и чланом
3. став 1. тачка 32. ЗЈН.
Наведене одредбе наручилац је предвидео у својој конкурсној
документацији, у одељку ''Упутством понуђачима како да сачине понуду'', у
тачки 15. која носи назив ''Искључење понуде'', где је предвиђено да је
неодговарајућа понуда она понуда која не испуњава све техничке
спецификације захтеване конкурсном документацијом. Такође, предвиђено је 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 понуђача и која не прелази износ
процењене вредности јавне набавке. Даље, предвиђено је да се понуде са
битним недостацима, неодговарајуће и неприхватљиве понуде се неће даље
разматрати, већ ће бити одбијене.
У конкретном поступку јавне набавке, наручилац је предвидео
критеријум ''економски најповољнија понуда''. Елементи критеријума за партију
1 су ''понуђена цена'' (90 пондера), ''квалитет понуђених регистратора'' (10
пондера)
1. Наручилац је за елемент критеријума- ''понуђена цена'' предвидео
следећу формулу:
најнижа понуђена цена
90 × -----------------------------цена понуде која се рангира
Понуђач ''Fiducia 011'' д.о.о. Београд је понудио цену од 487.570,00
динара без ПДВ-а, за партију 1.
Понуђач ''Deltagraf'' д.о.о. Смедерево је понудио цену од 482.497,00
динара без ПДВ-а, за партију 1.
Понуђач ''Kompas Komerc'' д.о.о. Београд је понудио цену од 575.090,00
динара без ПДВ-а, за партију 1.
Понуђач ''Novo Beogradsko Knjižarsko'' д.о.о. Београд је понудио цену од
459.621,60 динара без ПДВ-а, за партију 1.
Понуђач ''Tabulir Komerc'' д.о.о. Београд је понудио цену од 451.113,00
динара без ПДВ-а, за партију 1.

Применом горе наведене формуле наручилац је дошао до следећег
резултата:
понуђач ''Fiducia 011'' д.о.о. Београд, за партију 1:
451.113,00
90 × -------------------- = 83,27 пондера
487.570,00
понуђач ''Deltagraf'' д.о.о. Смедерево, за партију 1:
451.113,00
90 × -------------------- = 84,14 пондера
482.497,00
понуђач ''Kompas Komerc'' д.о.о. Београд, за партију 1:
451.113,00
90 × -------------------- = 70,6 пондера
575.090,00
понуђач ''Novo Beogradsko Knjižarsko'' д.о.о. Београд, за
партију 1:
451.113,00
90 × -------------------- = 88,33 пондера
459.621,60
понуђач ''Tabulir Komerc'' д.о.о. Београд, за партију 1:
451.113,00
90 × -------------------- = 90 пондера
451.113,00
2)
Наручилац је за елемент критеријума – ''квалитет понуђених
регистратора'' предвидео следеће параметре:
једна потврда за три године............................5 пондера,
две потврде за три године...............................10 пондера,
Применом горе наведених параметра наручилац је дошао до
следећег резултата:

Понуђач ''Fiducia 011'' д.о.о. Београд је доставио две потврде и
добио 10 пондера;
Понуђач ''Deltagraf'' д.о.о. Смедерево је доставио једну потврду и
добио 5 пондера;
Понуђач ''Kompas Komerc'' д.о.о. Београд је доставио две потврде
и добио 10 пондера;
Понуђач ''Novo Beogradsko Knjižarsko'' д.о.о. Београд је доставио
две потврде и добио 10 пондера;
Понуђач ''Tabulir Komerc'' д.о.о. Београд је доставио две потврде и добио 10
пондера;
Понуђач ''Fiducia 011'' д.о.о. Београд је укупно добио за:
понуђена цена = 83,27 пондерa;
квалитет понуђених регистратора = 10 пондера:
укупно = 93,27 пондера
Понуђач ''Deltagraf'' д.о.о. Смедерево је укупно добио за:
понуђена цена = 84,14 пондерa;
квалитет понуђених регистратора = 5 пондера;
укупно = 89,14 пондера
Понуђач ''Kompas Komerc'' д.о.о. Београд је укупно добио за:
понуђена цена = 70,6 пондерa;
квалитет понуђених регистратора = 10 пондера;
укупно = 80,6 пондера
Понуђач ''Novo Beogradsko Knjižarsko'' д.о.о. Београд је укупно добио за:
понуђена цена = 88,33 пондерa;
квалитет понуђених регистратора = 10 пондера:
укупно = 98,33 пондера
Понуђач ''Tabulir Komerc'' д.о.о. Београд је укупно добио за:

понуђена цена = 90 пондерa;
квалитет понуђених регистратора = 10 пондера;
укупно = 100 пондера
''понуђена цена''
Елементи
критеријума
Назив
понуђача
1.
''Tabulir
Komerc''
д.о.о. Београд
2.

3.
4.
5.

''Novo Beogradsko
Knjižarsko''
д.о.о.
Београд
''Fiducia 011'' д.о.о.
Београд
''Deltagraf''
д.о.о.
Смедерево
''Kompas Komerc''
д.о.о. Београд

''квалитет понуђених
регистратора''

90

10

88,33

10

83,27

10

84,14

5

70,6

10

Укупно

100

98,33
93,27
89,14
80,6

Елементи критеријума за партију 2 су ''понуђена цена'' (70 пондера),
''квалитет понуђених У А4 фолија'' (10 пондера), ''квалитет понуђених
хефталица'' (10 пондера), ''квалитет понуђене муниције за хефталицу'' (10
пондера).
1. Наручилац је за елемент критеријума- ''понуђена цена'' предвидео
следећу формулу:
најнижа понуђена цена
70 × -----------------------------цена понуде која се рангира
Понуђач ''Fiducia 011'' д.о.о. Београд је понудио цену од 173.737,50
динара без ПДВ-а, за партију 1.
Понуђач ''Bigz Office Group'' д.о.о. Београд је понудио цену од 143.569,38
динара без ПДВ-а, за партију 1.
Применом горе наведене формуле наручилац је дошао до следећег
резултата:

понуђач ''Fiducia 011'' д.о.о. Београд, за партију 1:
143.569,38
70 × -------------------- = 57,84 пондера
173.737,50
понуђач ''Bigz Office Group'' д.о.о. Београд, за партију 1:
143.569,38
70 × -------------------- = 70 пондера
143.569,38
2)
Наручилац је за елемент критеријума – ''квалитет понуђених У А4
фолија'' предвидео следеће параметре:
једна потврда за три године............................5 пондера,
две потврде за три године...............................10 пондера,
Применом горе наведених параметра наручилац је дошао до
следећег резултата:
Понуђач ''Fiducia 011'' д.о.о. Београд је доставио две потврде и
добио 10 пондера;
Понуђач ''Bigz Office Group'' д.о.о. Београд је доставио две
потврде и добио 10 пондера;
2)
Наручилац је за елемент критеријума – ''квалитет понуђених
хефталица'' предвидео следеће параметре:
једна потврда за три године............................5 пондера,
две потврде за три године...............................10 пондера,
Применом горе наведених параметра наручилац је дошао до
следећег резултата:
Понуђач ''Fiducia 011'' д.о.о. Београд је доставио две потврде и
добио 10 пондера;
Понуђач ''Bigz Office Group'' д.о.о. Београд је доставио две
потврде и добио 10 пондера;
2)
Наручилац је за елемент критеријума – ''квалитет понуђене
муниције за хефталицу'' предвидео следеће параметре:
једна потврда за три године............................5 пондера,

две потврде за три године...............................10 пондера,
Применом горе наведених параметра наручилац је дошао до
следећег резултата:
Понуђач ''Fiducia 011'' д.о.о. Београд је доставио две потврде и
добио 10 пондера;
Понуђач ''Bigz Office Group'' д.о.о. Београд је доставио две
потврде и добио 10 пондера;
Понуђач ''Fiducia 011'' д.о.о. Београд је укупно добио за:
понуђена цена = 57,84 пондерa;
квалитет понуђених У А4 фолија = 10 пондера:
квалитет понуђених хефталица = 10 пондера:
квалитет понуђене муниције за хефталицу = 10 пондера:
укупно = 87,84 пондера
Понуђач ''Bigz Office Group'' д.о.о. Београд је укупно добио за:
понуђена цена = 70 пондерa;
квалитет понуђених У А4 фолија = 10 пондера:
квалитет понуђених хефталица = 10 пондера:
квалитет понуђене муниције за хефталицу = 10 пондера:
укупно = 100 пондера
Елементи
критеријума
Назив
понуђача
1. ''Bigz
Office
Group''
д.о.о. Београд
2. ''Fiducia
011''
д.о.о. Београд

'понуђена
цена''

''квалитет
''квалитет
понуђених У понуђених
А4 фолија''
хефталица''

70

10

10

57,84

10

10

''квалитет
Укупно
понуђене
муниције за
хефталицу''

10
10

100
87,84

Са свега наведеног, понуда понуђача ''Tabulir Komerc'' д.о.о. Београд је
проглашена најповољнијом понудом за партију 1, односно понуда понуђача
''Bigz Office Group'' д.о.о. Београд за партију 2.
Имајући у виду напред наведено, наручилац је донео одлуку као у
диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке понуђач може
наручиоцу поднети захтев за заштиту
права, у року од пет дана од
објављивања исте на порталу
јавних набавки.
В. д. директора Корпорације
Гордана Камиџорац Лукач
__________________

