Дел. број 28-13/2018
Београд, 25.04.2018. године
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник Републике
Србије'' број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и на основу члана 8. став 1. тачка е) Одлуке о
покретању поступка јавне набавке мале вредности број 08/2018 – Набавка телевизора у
боји у циљу организовања Европског првенства за сениоре у каратеу у месецу мају
2018. године у Новом Саду, а која је заведена под бројем 28-1/2018 од 07.04.2018.
године, председник Карате Федерације Србије, у својству Руководиоца Наручиоца
доноси,
ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
У поступку јавне набавке мале вредности број 08/2018 – Набавка телевизора у боји у
циљу организовања Европског првенства за сениоре у каратеу у месецу мају 2018.
године у Новом Саду, чија је укупна процењена вредност 1.875.000,00 динара без ПДВа, Уговор на основу спроведеног поступка јавне набавке број 08/2018, додељује се
Понуђачу – ДРУШТВО ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОСЛОВАЊА ''VISION SMART PLUS
DOO BEOGRAD'', ул. Стевана Дукића број 15, 11000 Београд, Палилула.
Образложење
1) Предмет јавне набавке:
Поступак јавне набавке мале вредности број 08/2018 – Набавка телевизора у боји, се
спроводи од стране више Наручилаца у складу са чланом 50. Закона о јавним набавкама
(''Службени гласник Републике Србије'', број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).
Наручилац - КАРАТЕ ФЕДЕРАЦИЈА СРБИЈЕ, ул. Македонска број 28/II, 11000
Београд, донео је Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности број
08/2018 – Набавка телевизора у боји у циљу организовања Европског првенства за
сениоре у каратеу у месецу мају 2018. године у Новом Саду, заведену под бројем 281/2018 на дан 07.04.2018. године.
Наручилац - КАРАТЕ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ, ул. Масарикова број 25/I, 21000 Нови Сад,
донео је Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 04/2018 –
Набавка телевизора у боји у циљу организовања Европског првенства за сениоре у
каратеу у месецу мају 2018. године у Новом Саду, заведену под бројем 68-3/2018 на дан
07.04.2018. године.
У складу са Правилником о садржини Одлуке о спровођењу поступка јавне набавке од
стране више Наручилаца (''Службени гласник Републике Србије'', број 83/2018), донета
је Одлука о спровођењу поступка јавне набавке мале вредности од стране више
Наручилаца, заведене код Наручиоца – КАРАТЕ ФЕДЕРАЦИЈА СРБИЈЕ под бројем
28/2018 на дан 07.04.2018. године, а код Наручиоца КАРАТЕ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ под
бројем 68-2 на дан 07.04.2018. године.
Предметни поступак јавне набавке, спроводи Наручилац – КАРАТЕ ФЕДЕРАЦИЈА
СРБИЈЕ, на основу Овлашћења број 68-1 од 07.04.2018. године, датог од стране
Наручиоца – КАРАТЕ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ.
2) Процењена вредност јавне набавке:
Процењена вредност јавне набавке број 08/2018 – Набавка телевизора у боји у циљу
организовања Европског првенства за сениоре у каратеу у месецу мају 2018. године у
Новом Саду, износи 1.875.000,00 динара без ПДВ-а, са учешћем Наручиоца - КАРАТЕ
ФЕДЕРАЦИЈА СРБИЈЕ у износу од 1.500.000,00 динара без ПДВ-а и са учешћем
Наручиоца – КАРАТЕ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ у износу од 375.000,00 динара без ПДВ-а
3) Основни подаци о Понуђачу:
- Понуђач – ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА СПОЉНУ И УНУТРАШЊУ ТРГОВИНУ
УСПОН ДОО, ул. Булевар Ослобођења број 17, 32000 Чачак. Понуда је достављена
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путем поште на дан 23.04.2018. године у 10.30 часова, а заведена је код Наручиоца под
бројем 28-6/2018.
- Понуђач – ДРУШТВО ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОСЛОВАЊА ''VISION SMART PLUS
DOO BEOGRAD'', ул. Стевана Дукића број 15, 11000 Београд, Палилула. Понуда је
предата непосредно на дан 24.04.2018. године у 10.50 часова, а заведена је код
Наручиоца под бројем 28-7/2018.
- Понуђач – ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ РАЧУНАРА И ИНФОРМАТИЧКИ
ИНЖЕЊЕРИНГ, ИНФОРМАТИКА АД БЕОГРАД, ул. Јеврејска број 32, 11000 Београд,
Стари Град. Понуда је предата непосредно на дан 24.04.2018. године у 10.52 часова, а
заведена је код Наручиоца под бројем 28-9/2018.
4) Понуде које су одбијене, разлоге за њихово одбијање и понуђену цену тих
понуда:
Понуда Понуђача - ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА СПОЉНУ И УНУТРАШЊУ
ТРГОВИНУ УСПОН ДОО, ул. Булевар Ослобођења број 17, 32000 Чачак, садржи
битне недостатке због којих није могуће упоредити је са другим понудама у складу са
чланом 106. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама.
Наручилац је у Конкурсној документацији број 28-5/2018 од 13.04.2018. године, која је
објавњена на Порталу јавних набавки на дан 13.05.2018. године, у делу под називом –
КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, на страни број 59, предвидео РОК
ИСПОРУКЕ као други резервни подкритеријум, у оквиру којег је предвиђен
минимални рок испоруке предмета јавне набавке од 1 (једног) дана од дана закључења
Уговора о јавној набавци и максимални рок испоруке предмета јавне набавке од 3 (три)
дана од дана закључења Уговора о јавној набавци. Предметни минимални и
максимални рок испоруке предмета јавне набавке мале вредности је одређен из разлога
близине почетка Европског првенства за сениоре у каратеу, које се одржава у Новом
Саду од 10.05. до 13.05.2018. године, при чему се предметна јавна набавка мале
вредности спроводи у циљу организовања наведеног спортског такмичења.
Понуђач - ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА СПОЉНУ И УНУТРАШЊУ ТРГОВИНУ
УСПОН ДОО, ул. Булевар Ослобођења број 17, 32000 Чачак, је у оквиру понуде број
28-6/2018 од 23.04.2018. године, као рок испоруке навео рок од 15 (петнаест) дана од
дана закључења Уговора о јавној набавци мале вредности.
С обзиром на наведено понуда Понуђача - ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА СПОЉНУ И
УНУТРАШЊУ ТРГОВИНУ УСПОН ДОО, ул. Булевар Ослобођења број 17, 32000
Чачак, садржи битне недостатке у складу са чланом 106. став 1. тачка 5) Закона о
јавним набавкама.
Понуђач је у оквиру своје понуде доставио следеће елементе критеријума:
Укупна понуђена цена:
Понуђена цена без ПДВ-а:
1.222.500,00 динара
ПДВ:
244.500,00 динара
Понуђена цена са ПДВ-ом:
1.467.000,00 динара
Укупна понуђена цена, Наручилац – КАРАТЕ ФЕДЕРАЦИЈА СРБИЈЕ:
Понуђена цена без ПДВ-а:
978.000,00 динара
ПДВ:
195.600,00 динара
Понуђена цена са ПДВ-ом:
1.173.600,00 динара
Укупна понуђена цена, Наручилац – КАРАТЕ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ:
Понуђена цена без ПДВ-а:
244.500,00 динара
ПДВ:
48.900,00 динара
Понуђена цена са ПДВ-ом:
293.400,00 динара
Други подаци из понуде:
Рок и начин плаћања (први резервни подкритеријум):
15 дана од дана достављања исправне фактуре.
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Рок испоруке (други резервни подкритеријум):
15 дана од дана закључења Уговора.
Понуда Понуђача - ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ РАЧУНАРА И
ИНФОРМАТИЧКИ ИНЖЕЊЕРИНГ, ИНФОРМАТИКА АД БЕОГРАД, ул. Јеврејска
број 32, 11000 Београд, Стари Град, садржи битне недостатке због којих није могуће
упоредити је са другим понудама у складу са чланом 106. став 1. тачка 5) Закона о
јавним набавкама.
Наручилац је у Конкурсној документацији број 28-5/2018 од 13.04.2018. године, која је
објавњена на Порталу јавних набавки на дан 13.05.2018. године, у делу под називом –
КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, на страни број 59, предвидео РОК
ИСПОРУКЕ као други резервни подкритеријум, у оквиру којег је предвиђен
минимални рок испоруке предмета јавне набавке од 1 (једног) дана од дана закључења
Уговора о јавној набавци и максимални рок испоруке предмета јавне набавке од 3 (три)
дана од дана закључења Уговора о јавној набавци. Предметни минимални и
максимални рок испоруке предмета јавне набавке мале вредности је одређен из разлога
близине почетка Европског првенства за сениоре у каратеу, које се одржава у Новом
Саду од 10.05. до 13.05.2018. године, при чему се предметна јавна набавка мале
вредности спроводи у циљу организовања наведеног спортског такмичења.
Понуђач - ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ РАЧУНАРА И ИНФОРМАТИЧКИ
ИНЖЕЊЕРИНГ, ИНФОРМАТИКА АД БЕОГРАД, ул. Јеврејска број 32, 11000 Београд,
Стари Град, је у оквиру понуде број 28-9/2018 од 24.04.2018. године, као рок испоруке
навео рок од 30 (тридесет) дана од дана закључења Уговора о јавној набавци мале
вредности.
С обзиром на наведено понуда Понуђача - ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ
РАЧУНАРА И ИНФОРМАТИЧКИ ИНЖЕЊЕРИНГ, ИНФОРМАТИКА АД БЕОГРАД,
ул. Јеврејска број 32, 11000 Београд, Стари Град, садржи битне недостатке у складу са
чланом 106. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама.
Понуђач је у оквиру своје понуде доставио следеће елементе критеријума:
Укупна понуђена цена:
Понуђена цена без ПДВ-а:
1.330.640,00 динара
ПДВ:
266.128,00 динара
Понуђена цена са ПДВ-ом:
1.596.768,00 динара
Укупна понуђена цена, Наручилац – КАРАТЕ ФЕДЕРАЦИЈА СРБИЈЕ:
Понуђена цена без ПДВ-а:
1.064.512,00 динара
ПДВ:
212.902,40 динара
Понуђена цена са ПДВ-ом:
1.277.414,40 динара
Укупна понуђена цена, Наручилац – КАРАТЕ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ:
Понуђена цена без ПДВ-а:
266.128,00 динара
ПДВ:
53.225,60 динара
Понуђена цена са ПДВ-ом:
319.353,60 динара
Други подаци из понуде:
Рок и начин плаћања (први резервни подкритеријум):
30 дана од дана достављања исправне фактуре
Рок испоруке (други резервни подкритеријум):
30 дана од дана закључења Уговора
5) Критеријум за доделу Уговора:
Одлука о избору најповољније понуде биће донета на основу критеријума најниже
понуђене цене.
- Рок и начин плаћања (први резервни подкрутеријум);
- Рок испоруке (други резервни подкритеријум);
- Жребање.
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Као најповољнија понуда, биће изабрана понуда оног Понуђача која је благовремена,
одговарајућа и прихватљива и која садржи најнижу укупну понуђену цену за предмет
јавне набавке мале вредности број 08/2018 – Набавка телевизора у боји.
РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА (ПРВИ РЕЗЕРВНИ ПОДКРИТЕРИЈУМ)
Код предметног елемента предност има понуда која садржи најдужи рок плаћања од
дана достављања исправне фактуре Наручиоцу од стране Понуђача, при чему тај рок не
може бити краћи од 8 (осам) дана од дана достављања исправне фактуре, ни дужи од 45
(четрдесет пет) дана од дана достављања исправне фактуре у складу са Законом о
роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (''Службени
гласник Републике Србије'', број 119/2012, 68/2015 и 113/2017). Плаћање се врши након
извршења предметне набавке, а на основу одговарајуће достављене исправне фактуре.
Понуде које садрже краћи рок плаћања од предвиђеног минималног рока од 8 (осам)
дана од дана достављања исправне фактуре или садрже дужи рок од предвиђеног
максималног рока од 45 (четрдесет пет) дана од дана достављања исправне фактуре,
биће одбијене у складу са чланом 106. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама.
РОК ИСПОРУКЕ (ДРУГИ РЕЗЕРВНИ ПОДКРИТЕРИЈУМ)
Код предметног елемента предност има понуда која садржи најкраћи рок испоруке од
дана закључења Уговора о јавној набавци, при чему тај рок не може бити краћи од 1
(једног) дана од дана закључења Уговора, ни дужи од 3 (три) дана од дана закључења
Уговора о јавној набавци. Понуде које садрже краћи рок испоруке од предвиђеног
минималног рока од 1 (једног) дана од дана закључења Уговора или садрже дужи рок
од предвиђеног максималног рока од 3 (три) дана од дана закључења Уговора, биће
одбијене у складу са чланом 106. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама.
ЖРЕБАЊЕ
Жребање ће се обавити одмах након окончања поступка отварања понуда у пословним
просторијама Наручиоца уз сачињавање одговарајућег Записника, те се предметно
објашњење мора сматрати и Позивом Понуђачима за жребање и другог позива неће
бити, при чему је поступак жребања јаван.
Поступак жребања се спроводи путем извлачења из жреба, папира који су исте
величине и исте боје. На сваком папиру биће исписано име Понуђача. За жреб треба да
се користи провидна кутија за смештај папира са именима. Из жреба се извлачи само
један папир и Понуђачу чије име буде наведено на извученом папиру се додељује
Уговор о јавној набавци. Жребање се спроводи од стране Комисије која спроводи
поступак јавне набавке, а папир из жреба може да извуче само један од чланова
Комисије. Понуђачима који не присуствују поступку жребања, Наручилац ће доставити
Записник о жребању у року од 3 (три) дана од дана окончања поступка жребања.
У случају да после анализе две или више понуда садрже исту најнижу укупну понуђену
цену, као одлучујући се узима подкритеријум рока и начина плаћања (први резервни
подкритеријум), али ако две или више понуда садржи исти рок и начин плаћања, као
одлучујући се узима подкритеријум рока испоруке (други резервни подкритеријум).
Ако и након примене другог резервног подкритеријума, две или више понуда садрже
исти рок испоруке, спроводи се поступак жребања.
6) Назив Понуђача који је доставио благовремену, одговарајућу и прихватљиву
понуду:
- Понуђач – ДРУШТВО ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОСЛОВАЊА ''VISION SMART PLUS
DOO BEOGRAD'', ул. Стевана Дукића број 15, 11000 Београд, Палилула.
Понуђач је у оквиру своје понуде доставио следеће елементе критеријума:
Подаци из понуде који су одређени као елементи критеријума:
Укупна понуђена цена:
Понуђена цена без ПДВ-а:
1.439.100,00 динара
ПДВ:
287.820,00 динара
Понуђена цена са ПДВ-ом:
1.726.920,00 динара
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Укупна понуђена цена, Наручилац – КАРАТЕ ФЕДЕРАЦИЈА СРБИЈЕ:
Понуђена цена без ПДВ-а:
1.151.280,00 динара
ПДВ:
230.256,00 динара
Понуђена цена са ПДВ-ом:
1.381.536,00 динара
Укупна понуђена цена, Наручилац – КАРАТЕ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ:
Понуђена цена без ПДВ-а:
287.820,00 динара
ПДВ:
57.564,00 динара
Понуђена цена са ПДВ-ом:
345.384,00 динара
Други подаци из понуде:
Рок и начин плаћања (први резервни подкритеријум):
45 дана од дана достављања исправне фактуре
Рок испоруке (други резервни подкритеријум):
3 дана од дана закључења Уговора.
7) Назив Понуђача коме се додељује Уговор:
Понуђач – ДРУШТВО ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОСЛОВАЊА ''VISION SMART PLUS
DOO BEOGRAD'', ул. Стевана Дукића број 15, 11000 Београд, Палилула.
У складу са наведеним донета је одлука као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против предметне Одлуке може се поднети Републичкој комисији за заштиту права
преко Наручиоца, Захтев за заштиту права у року од 5 (пет) дана од дана објављивања
предметне Одлуке на Порталу јавних набавки и на интернет презентацији Наручиоца,
на основу члана 149. став 6. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник Републике
Србије'', број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

Председник
_______________________________
Славољуб Пипер
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