Библиотека „Димитрије Туцовић“
Карађорђева 57, 11550 Лазаревац
+38111/ 8122 – 997
www.bibliotekalazarevac.org
јn@bibliotekalazarevac.org

Дел. бр. 313/2017
Датум 19.10.2017.god.
На основу одредаба Статута библиотеке „Димитрије Туцовић“, Лазаревац, члана 108.
Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС број 68/15) и Извештаја комисије број 312 од
19.10.2017. године, директор доноси

ОДЛУКУ
О додели уговора о набавци добара

НАБАВКА БИБЛИОТЕЧКЕ ГРАЂЕ

БРОЈ НАБАВКЕ: 03/2017
ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ НАБАВКЕ: 917.775,45 дин без ПДВ-а
1.009.553,00 са ПДВ-ом

У складу са ЗЈН, по јавној набавци број 03/2017 добара – библиотечке грађе, обликоване у
12 партија, вођеном код наручиоца библиотеке „Димитрије Туцовић“, Лазаревац:
Утврђује се да су исправне, одговарајуће и прихватљиве понуде понуђача:
-

-

За партију број 1 ЈП Службени гласник
За партију број 2 Креативни центар д.о.о.
За партију број 3 Чаробна књига
За партију број 4 Лагуна д.о.о.
За партију број 5 Геопоетика
За партију број 6 ИКП Евро бук
За партију број 7 Публик практикум
За партију број 8 Макарт д.о.о.
За партију број 9 Прополис букс
За партију број 10 Макарт д.о.о.
За партију број 11 Вулкан издаваштво
За партију број 12 Пчелица издаваштво
Наведени понуђачи доставили су све доказе о испуњености услова за учешће у
поступку из Члана 75. и 76. ЗЈН Како су сви наведени понуђачи доставили понуде према
захтеваној спецификацији из конкурсне документације наручиоца, исте су и одговарајуће.
Понуђене цене наведених понуђача по партијама нису веће од процењене вредности
наручиоца по партијама, па су ове понуде сагласно ЗЈН и прихватљиве.
Сагласно одредбама ЗЈН, наручилац је у циљу утврђивања да ли понуђене нису веће од
упоредиве тржишне цене, извршио проверу цена понуђених књига посебно по позицијама у
свакој партији код дистрибутера и регистрованих радњи за продају књига и утврдио да су
понуђене цене по свим позицијама у свим партијама ниже за 30 до 40 % од упоредивих
тржишних цена, из чега произилази да је испуњен и овај законски услов.
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Партија 1
Додељује се Уговор понуђачу:
Јавно предузеће „Службени гласник“, Јована Ристића 1, Београд
по понуди брoj 303 од 14.10.2017. год, по јединичним ценама до укупног износа од 15.114,00 дин. без
ПДВ-а.
Партија 2
Додељује се Уговор понуђачу:
„Креативни центар“ д.о.о., Градиштанска 8, Београд
по понуди брoj 300 од 11.10.2017. год, по јединичним ценама до укупног износа од 46.459,22 дин. без
ПДВ-а.
Партија 3
Додељује се Уговор понуђачу:
„Чаробна књига“д.о.о., Мике Аласа 36, Београд
по понуди брoj 291 од 07.10.2017. год, по јединичним ценама до укупног износа од 39.239,99 дин. без
ПДВ-а.
Партија 4
Додељује се Уговор понуђачу:
„Лагуна“ д.о.о, Ресавска 33, Београд
по понуди брoj 293 од 07.10.2017. год, по јединичним ценама до укупног износа од 256.622,33 дин.
без ПДВ-а.
Партија 5
Додељује се Уговор понуђачу:
„Геопоетика издаваштво“, Господар Јованова 65, Београд
по понуди брoj 296 од 10.10.2017. год, по јединичним ценама до укупног износа од 17.094,00 дин. без
ПДВ-а.
Партија 6
Додељује се Уговор понуђачу:
ИКП „Евро бук“, Димитрија Туцовића 41, Београд
по понуди брoj 294 од 09.10.2017. год, по јединичним ценама до укупног износа од 55.356,00 дин. без
ПДВ-а.
Партија 7
Додељује се Уговор понуђачу:
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„Публик практикум“ д.о.о, Добровољачка 10/I, Београд
понуди брoj 301 од 12.10.2017. год, по јединичним ценама до укупног износа од 69.297,30 дин. без
ПДВ-а.
Партија 8
Додељује се Уговор понуђачу:
„Макарт“ д.о.о, Милутина Миланковића 158, Београд
по понуди брoj 304 од 17.10.2017. год, по јединичним ценама до укупног износа од 103.688,49 дин.
без ПДВ-а.
Партија 9
Додељује се Уговор понуђачу:
„Propolis books“, Булевар Михајла Пупина 10 з, Београд
по понуди брoj 292 од 07.10.2017. год, по јединичним ценама до укупног износа од 33.480,00 дин. без
ПДВ-а.
Партија 10
Додељује се Уговор понуђачу:
„Макарт“ д.о.о, Милутина Миланковића 158, Београд
по понуди брoj 304 од 17.10.2017. год, по јединичним ценама до укупног износа од 138.618,44 дин.
без ПДВ-а.
Партија 11
Додељује се Уговор понуђачу:
„Вулкан издаваштво“ д.о.о, Господара Вучића 245, Београд
по понуди брoj 299 од 11.10.2017. год, по јединичним ценама до укупног износа од 94.434,72 дин. без
ПДВ-а.
Партија 12
Додељује се Уговор понуђачу:
„Пчелица издаваштво“ д.о.о, Колубарска 4, Чачак
по понуди брoj 297 од 10.10.2017. год, по јединичним ценама до укупног износа од 39.772,73 дин. без
ПДВ-а.

Образложење
Наручилац је дана 03.10.2017. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале
вредности, бр. 3/2017, за јавну набавку добара: набавка библиотечке грађе
22113000 –Књиге за библиотеке
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Наручилац је дана 05.10.2017. године објавио Конкурсну документацију са
позивом за подношење понуда на Порталу јавних набавки и својој интернет страници.
Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила стручној оцени понуда
и сачинила Извештај о истом. У Извештају о стручној оцени понуда бр. 312 од 19.10.2017. године,
Комисија за јавне набавке је констатовала следеће:
Врста поступка: јавна набавка мале вредности
1. Врста предмета јавне набавке:
Добра

X

Услуге
Радови
2. Подаци о јавној набавци:
Предмет јавне набавке

за јавну набавку добара: набавка библиотечке
грађе
јавна набавка је обликована у 12 партија

Редни број јавне набавке

03/2017

Процењена вредност јавне набавке
(са ПДВ-ом)

Укупно 1.009.553,00 динара

Подаци из плана набавке који се
односе на предмет набавке

План јавних набавки мале вредности добара
Библиотеке „Димитрије Туцовић“ за 2017. годину

Укупан број поднетих понуда: 12
Назив/име понуђача
Благовремене понуде

Неблаговремене понуде

1.

Чаробна књига

/

2

Прополис букс

/

3

Лагуна д.о.о.

/

4

ИКП Евро бук

/

5

Геопоетика

/

6

Пчелица издаваштво д.о.о.

/

7

Вулкан издаваштво

/
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8

Креативни центар д.о.о.

/

9

Публик практикум

/

10

ЈП Службени гласник

/

11

Макарт д.о.о.

/

12

Делфи књижаре

/

Критеријум за оцењивање понуде је:
У складу са чланом 85. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама критеријум за избор најповољније
понуде је најнижа понуђена цена.
Ранг листа :
Укупан број понуда за партију број 1: 1
Рбр
1.

Назив понуђача

Понуђени износ без ПДВ-а

ЈП „Службени гласник“
/

15.114,00
/

Понуђени износ са ПДВ-ом

16.625,40
/

Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија: „Службени гласник“
1. Комисија је после стручне оцене понуда констатовала да је понуда за партију бр. 1. понуђача
„Службени гласник“ једина пристигла понуда, да је прихватљива и најповољнија и предложила
наручиоцу – директору установе њен избор.
2. Наручилац је прихватио предлог комисије за јавне набавке и донео Одлуку о додели уговора којом
је уговор о јавној набавци за партију бр 1. додељен понуђачу „Службени гласник“ - понуда број
303/2017.
Укупан број понуда за партију број 2: 1
Рбр
1.

Назив понуђача

Понуђени износ без ПДВ

Понуђени износ са ПДВ-ом

„Креативни центар“
/

46.459,22
/

51.105,14
/

Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија: „Креативни центар“
1. Комисија је после стручне оцене понуда констатовала да је понуда за партију бр. 2. Понуђача
„Креативни центар“ једина пристигла понуда, да је прихватљива и најповољнија и предложила
наручиоцу – директору установе њен избор.
2. Наручилац је прихватио предлог комисије за јавне набавке и донео Одлуку о додели уговора којом
је уговор о јавној набавци за партију бр 2. додељен понуђачу „Креативни центар“- понуда број
300/2017.
Укупан број понуда за партију број 3: 1
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Рбр
1.

Назив понуђача
„Чаробна књига“
/

Понуђени износ без ПДВ-а

Понуђени износ са ПДВ-ом

39.239,99
/

43.163,98
/

Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија: „Чаробна књига“
1. Комисија је после стручне оцене понуда констатовала да је понуда за партију бр. 3. понуђача
„Чаробна књига“ једина пристигла понуда, да је прихватљива и најповољнија и предложила
наручиоцу – директору установе њен избор.
2. Наручилац је прихватио предлог комисије за јавне набавке и донео Одлуку о додели уговора којом
је уговор о јавној набавци за партију бр 3. додељен понуђачу „Чаробна књига“ - понуда бр. 291/2017.
Укупан број понуда за партију број 4: 1
Рбр
1.

Назив понуђача

Понуђени износ без ПДВ-а

Понуђени износ са ПДВ-ом

„Лагуна“ д.о.о.
/

256.622,33
/

282.284,56
/

Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија: „Лагуна“ д.о.о.
1. Комисија је после стручне оцене понуда констатовала да је понуда за партију бр. 4. понуђача
„Лагуна“ једина пристигла понуда, да је прихватљива и најповољнија и предложила наручиоцу –
директору установе њен избор.
2. Наручилац је прихватио предлог комисије за јавне набавке и донео Одлуку о додели уговора којом
је уговор о јавној набавци за партију бр 4. додељен понуђачу „Лагуна“ - понуда број 293/2017.
Укупан број понуда за партију број 5: 1
Рбр
1.

Назив понуђача

Понуђени износ без ПДВ

Понуђени износ са ПДВ-ом

„Геопоетика“
/

61.120,00
/

67.232,00
/

Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија: „Геопоетика“
1. Комисија је после стручне оцене понуда констатовала да је понуда за партију бр. 5. понуђача
„Геопоетика“ једина пристигла понуда, али је неприхватљива због непотпуне Конкурсне
документације, односно Обрасца понуде.
2. Наручилац је прихватио предлог комисије за јавне набавке и донео Одлуку о додели уговора којом
је уговор о јавној набавци за партију бр 5. додељен понуђачу „Геопоетика“ - понуда број 296/2017.
Укупан број понуда за партију број 6: 1
Рбр
1.
/

Назив понуђача

Понуђени износ без ПДВ

Понуђени износ са ПДВ-ом

ИКП „Евро бук“
/

55.356,00
/

60.891,60
/

Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија: ИКП „Евро бук“
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1. Комисија је после стручне оцене понуда констатовала да је понуда за партију
бр. 6. понуђача ИКП „Евро бук“ једина пристигла понуда, да је прихватљива и најповољнија и
предложила наручиоцу –директору установе њен избор.
2. Наручилац је прихватио предлог комисије за јавне набавке и донео Одлуку о додели уговора којом
је уговор о јавној набавци за партију бр 6. додељен понуђачу ИКП „Евро бук“ - понуда број 294/2017.
Укупан број понуда за партију број 7: 1
Назив понуђача
Понуђени износ без ПДВ
Понуђени износ са ПДВ-ом
Рбр
1.
„Публик практикум“
69.297,30
76.227,00
/
/
/
/
Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија: „Публик практикум“
1. Комисија је после стручне оцене понуда констатовала да је понуда за партију бр. 7. понуђача
„Публик практикум“ једина пристигла понуда, да је прихватљива и најповољнија и предложила
наручиоцу –директору установе њен избор.

2. Наручилац је прихватио предлог комисије за јавне набавке и донео Одлуку о додели уговора којом
је уговор о јавној набавци за партију бр 7. додељен понуђачу „Публик практикум“ понуда број
301/2017.
Укупан број понуда за партију број 8: 1
Рбр
1.
/

Назив понуђача

Понуђени износ без ПДВ

Понуђени износ са ПДВ-ом

„Макарт“
/

103.688,49
/

114.057,34
/

Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија: „Макарт“
1. Комисија је после стручне оцене понуда констатовала да је понуда за партију бр. 8. понуђача
„Макарт“ једина пристигла понуда, да је прихватљива и најповољнија и предложила наручиоцу –
директору установе њен избор.
2. Наручилац је прихватио предлог комисије за јавне набавке и донео Одлуку о додели уговора којом
је уговор о јавној набавци за партију бр 8. додељен понуђачу „Макарт“ - понуда број 247/2016.
Укупан број понуда за партију број 9: 1
Рбр
1.
/

Назив понуђача

Понуђени износ без ПДВ

Понуђени износ са ПДВ-ом

„Прополис букс“
/

33.480,00
/

36.828,00
/

Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија: „Прополис букс“
1. Комисија је после стручне оцене понуда констатовала да је понуда за партију бр. 9. понуђача
„Прополис букс“ једина пристигла понуда, да је прихватљива и најповољнија и предложила
наручиоцу –директору установе њен избор.
2. Наручилац је прихватио предлог комисије за јавне набавке и донео Одлуку о додели уговора којом
је уговор о јавној набавци за партију бр 9. додељен понуђачу „Прополис букс“- понуда број
292/2017.

Библиотека „Димитрије Туцовић“
Карађорђева 57, 11550 Лазаревац
+38111/ 8122 – 997
www.bibliotekalazarevac.org
јn@bibliotekalazarevac.org

Укупан број понуда за партију број 10: 2
Рбр
1.
2.

Назив понуђача

Понуђени износ без ПДВ

Понуђени износ са ПДВ-ом

„Макарт“
„Делфи књижаре“

138.618,44
142.294,26

152.480,28
156.523,69

Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија: „Макарт“
1. Комисија је после стручне оцене понуда констатовала да је понуда за партију бр. 10. стигло две,
али да је понуда понуђача „Делфи књижаре“ неприхватљива јер је цена већа од другог понуђача , па
је понуда понуђача „Макарт“ прихватљива и најповољнија и предложила наручиоцу – директору
установе њен избор.
2. Наручилац је прихватио предлог комисије за јавне набавке и донео Одлуку о додели уговора којом
је уговор о јавној набавци за партију бр 10. додељен понуђачу „Макарт“ - понуда број 304/2017.
Укупан број понуда за партију број 11: 1
Рбр
1.

Назив понуђача

Понуђени износ без ПДВ

Понуђени износ са ПДВ-ом

„Вулкан издаваштво“
/

94.434,72
/

103.878,19
/

Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија: „Вулкан издаваштво“
1. Комисија је после стручне оцене понуда констатовала да је понуда за партију бр. 11. понуђача
„Вулкан издаваштво“ једина пристигла понуда, да је прихватљива и најповољнија и предложила
наручиоцу –директору установе њен избор.
2. Наручилац је прихватио предлог комисије за јавне набавке и донео Одлуку о додели уговора којом
је уговор о јавној набавци за партију бр 11. додељен понуђачу „Вулкан издаваштво“- понуда број
299/2017.
Укупан број понуда за партију број 12: 1
Рбр
1.

Назив понуђача

Понуђени износ без ПДВ

Понуђени износ са ПДВ-ом

„Пчелица издаваштво“
/

39.772,73
/

43.750,00
/

Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија: „Пчелица издаваштво“
1. Комисија је после стручне оцене понуда констатовала да је понуда за партију бр. 12. понуђача
„Пчелица издаваштво“ једина пристигла понуда, да је прихватљива и најповољнија и предложила
наручиоцу –директору установе њен избор.
2. Наручилац је прихватио предлог комисије за јавне набавке и донео Одлуку о додели уговора којом
је уговор о јавној набавци за партију бр 12. додељен понуђачу „Пчелица издаваштво“- понуда број
297/2017.
ПОУКА О ПРАВНО ЛЕКУ:

