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РЕIlУБЛ ИКА СРБИЈА 

AIlЕЛАЦИОIIИ СУД У БЕОП'АДУ 

Су. бр. VIII 157/2016 
25.03.2016.1'0.,].1111(' 
БсОЈ'Р:Щ. НС'ШЉIIII:1 9 

ЛПСЛal.lIЮlII1 суд у Ьеогрму. као IIЗР)"НlЛаu, након спрове.аеног гюступка јавне набавке 
мале вреДIЮСТIЈ број 2/2016. на оен()!!у члана 107. став 3. члана 108. 3аКОllа о јавним 

lIабзвкама ("Службени ГЈraСШIК РС", број 124/2012. 14/2015. 68120 15) I! Извеuпаја о СТРУ'lној 
oueHII lIонуда КО.\IИСllјс 'ијаВIIУ набавку 2/2016 Су, бр. VIII 157/2016 од 24.03.2016.I'Oдllне , 
ДОIIOСI' 

ОДЛУКУ 

у поступку јшmс набавке \IШIС вреДlЮСПf број 212016, Чl1ји је "реЩ,Јет набавка 

kaHlle:-rар.IЈСКОI· \taТСРIIЈЗ.l<1 З.а пm~бс ЛIIСЈIaЩIOIЮГ суда у БеОllЮдУ, УГОВОР СЕ 

ДОДЕЉУ.IЕ по"у~ачу: 

ДРУНlТIЈО са Щ'РЗНIIЧСIIОМ ОД1'ОВОРllOшћу 

.,ОЩ>ll IlplllfT" 
Ваљ{'во, П рСШСР fl ова бб 

Оf'iI)о\З Јlо жељс 

ДПеЈlaЦlЮlII1 суд у Београду је. као IJi1РУЧЮIaЦ. ) складу са Одлукщt о покретању 
поступка јавне набавке мале вредности број Су. бр. \1111 157/20 16 од 29.02.20 1 6.ГОДИ1lе , 

спровео lюС"ryпак ј::шне набавке мале вредности број 212016, чији је 11редмет lIабавка 

канцеларијСh"ОГ \taтсријnла за ГlОlреб.. \ПСJlЗЦИ()IЮГ суда у Беоl" Раду. назив и ознака из опшгег 

реЧНllка: КЮlllеларијсКl! \штсрнјал 301 92UOu-l. IlреДМСТII З јшmа набавкаје на период ОД једне 

године. а )'KYllI la "IхщСЊСНЗ ВрСДlюет Iн,:те ј е 1 А 10.000,00 динара без пдв. Средства за ову 
намену су обе1бсђеllа 3аКOIIO\1 о буuету РСrlуб.ll.lке Србије за 2016,ГОДl1llУ ( .. Службени 
гласник" РС број 103/15). раздео 6 - ВlIСОЮI савет судства. функција 330. економска 

к.13СНфllКЗLtија 4261. 

Ilo:НlB ·.Ја ПО}lНОШСЊС ПО ll у,аз и I\OIlKYPCl!d локумеllтација за предмеПIУ јавну набавку су 

објаВЉСШI на 1l0рталу јавних lf;]ба8К~ј и на IlIIтернет С1 рarllЩН НаРУЧ ltOца, . а позиви за 

подношсље пон)'де су )llућеШI: ,. PI'il1t ~uro group" ..1.0.0. Земун. ул. Сремска бр. 15 . " Глобус 

np01\leT" 1101311 l>еоград. y:r. ,Ј,р. AГOCГlIII<1 I-lета бр. 60. "ТО Соmmегсе" Д.о.О. Нови Сад, ул. 
• Николе l1аШl11ш 61'. 9. "1&0 СОМ" Ьеогр.?л, 1.:ю6<ЫIШ зона. 8и:шне воде 66, "Поmtбиро" 

Београд. l-I е\lЗ\Ы l на бр. 34. "Bigz ofticc bf\)UP" ) {.о.о. БеО I'Р;Щ, БУ,lевар вој воде Мншиhа бр. 17 
11 "Odl'j ргiп." Ваљево. ПреШСРIюна бб. 

Б:ta ГОВI)С\lево. до 18 .03.2016.ГО. Щllе ,"' 13.30 часов..1, понуде су доставнш{ слсдећи 

Iюнуђачи: 



I Ред. 
бр. 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Il азив 1l0нуђа<ш 

2 

"Таб улир комерц" Д.о.О. Београд. 

КЈ' аљице Натал ије бр. 45 
"A ig о busil1ess sуstеш" Београд. 

Кне гнље ЗО.Qке 25-27 
lttarius" д.о.о. Суботlt uа . .. Sig· 

Ј>\fЩ Јћ )'ЛlНЩ 2 
.. Од ри ПРИIIТ" д.о.о. Ваљево. 

Пре' шернова бб _ _ 
.. Ко 
Ђорl 

мпас KOl\Iepu" д.о . о. Земун . 
ђ"-':lm'ковића §Ј. 40_ 
Commerce" Д.О.о. НОВ\! Сад, ,.та 

Ни к :;оле Пашића бр.9 _ 
Г-:;-l , oВi gz office group" д .о.о. Београд, 
~ БулеRаQ Војводе МИlllllћа бр. 1 7 

Дат) м 
Час Понуда 1аведсна 

'1 
('!РИЈе"IЗ 

3 4 5 
17.03.2ОI6. 

'2.19 Су \ I I!I 40812016 
10..1ИII(;: 

18.03.2016. 
9.44 Су У1Il41212016 h lодине 

~ 
1 КО3.2016. 

10.14 Су УIII414/2016 
ГО/llше 

1803.201 б. 
10.40 Су УIII4 17/20 1 6 

године 

т 18.03.2016. 
11.09 Су УI I 14 19/2016 

+-- ГO.'tH ll e 

18.03.2015. 
12.55 Су УIII 42 112016 

године 

18.03 .20 15. 
13.28 Су VI1I 422120 16 

ro;ШIIС -' 

ПOC1)'1l3К отвараља понуда је одржаll дана 18.03.20 16.године са ПО'lетКО~1 у ]4,00 часова 
у Апелационом суду у Београду, Немаљина број 9. СУ!Ј.lIJща број 3 на меl}успр3Т). Orвapaњy 
понуда су прис)'ствова:rn н оалашhеНII 11ре~'tC'rnВШШ.Н сле.l~ћих ПОIl )'~а' la : .. Одри II РIН IТ" Д.О .о. 

Ваљево, Прешсрнова бб - Ј ордан Миловановиh 110 08.1ашhењу 0..1 18.03.2016. I'ОДIIIIС; "'Aigo 
Business system" Београд, Кнсги ње 30рке 25-27 - Марко Мировић по овлашћсљу бр.354116 од 
Ј 8.03.20 I 6.ГО.!lнне 11 .. ТО Сотmегсе" lIови Сад I-1НКО;ЈС ПаШ ll ћа бр. 9 - lIeHaд ПОlIовић 110 
овлашћењу бр. 1202116 од 18.03.2016.I'ОДI1НС . 

И з Извсштаја Ко~шснје за jaBIIY набавку 21'20 16 Су VIII бр. 157110 1 6 од 
24.03.20 1 6.ГОДИ II С , проюилаЗII да су током ПОСТУfl ка отварзњз понуда, прочитане приспеле 

понуде, као и докази 1,0јЈI су ПРII ;lOжеШI )-"3 ЊЮ:, те да је констатовано да су прнспеле IlOнуде 
благовременс 11 да нспун.авају форма.ше услове I\a"u бн се I IРИСТУПIIJЮ љиховој детаљ llој 

анатни, јер садрже све што је било прописана КOHKYPf.:HO:'o1 Ј.окумснтшщјом. која је I lpllТOM 

ПРОПИСII О попуње lla . 

Такође. из пре.11меТIIО Г ювештаја Коми.сије 11ЈЮIIЗIlлаЗ II и то .113 је. након отварања 
понуда, ,,-""ОlIстатО8аIlО да су понуђаЧ II за јавну lIабавку ::::/2016 Ч llј и је предмет lIабавка 

канuелаР~lјског материј а.13 за потребе Апелаuионог суда у Београду, ПОНУДИЛ II иене юражене 
у динари\1З без пдв, како је приказано у С:l сдећем табеларном прегледу: 

ПО":ђ"" 1 
.. Табулнр комерц'; i 
.11.0.0. Београд, 

Краљи (.tе Натал иј е бр . 

45 
"Aigo business sуstеш" 

2 Београд, Кнегиње 

'-_I-'З~:орке 25-27 
•. Sigittarius·· .11.0.0. 

I 3 I СуБОТI! ца, Рудип 
L.J.yлиuз 2 

Број 
1IOII уде 

3 

42/ 16 од 
09.03.2016. 

ГOДllНe 

343-73116 
Од 16.03.2016. 

ГОЩlне 

263 Т I 54 од 

17.03.2016. 
годи не 

РОК В3ЖСЉ3 

110(1)' .... (' 

4 

91 дан 

90.Ј,зна 

90ДШI<Ј 

УКУIIIШ UClla у 

ДIllIaРШНl бе" пдв 

5 

1.358.550.00 

1,359.945.00 

1.393,223.45 Ј 
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I ..аДРI! ПРН II Т" Д.а.О. 245 од 
4 Ваљево. Преwервова 18.03.2016. 

66 ј ГОЮI II С 

.. КО \lIlас Комерц" 190 од I : Iщ .",,, - 18.03.2016. 
_ ЧУТУI\О Вll ћа бр. 40 + rOДltllc 

.. TG COlnll1erce-- .'1..0.0. 1803/16 
6 1-I 0ВI1 Сад. I I I · I КО:Је од 18.03.2016. 

ffiUJII lla бр.9 ГОјНlllе l .ЯLgz оПiее group" 295 од 
7 Д. а.О. Београд. 

17.03 .20 16. 
БУ:lС IЈаР ВојlJОДС 

ГОНlше 
МlI1l l lt lш бр. 1 7 

L 
90 дана 1,309,74 1.80 

90 дана 1.390.985.00 

90 дана 

1.227,377.20 
(1.311.537.70 динара 

по испраВЩI од 

__ -1-124 .03.20 16 .год,и~ H",e"L...., 

90 дана 1 .390.325.99~ 

Tal\o1)e. IIЗ JI1ВСllЛ аја Комисије за јшНlУ набавку, ПРОНЗ l l Лази да ј е. ПО отварању 
ПРИС llсл lt х понуда. представнику .. Одри ПРlI нта'" Јордану Ми.lовановићу шюгуће ll УВИД у 

понуду 11 КО Ј IК),РС I I )! ДОКУМС lпаuију ПОl l уђача ,.та Соrnтегсс" Д.а .О. Jlо ви Сад. а 

представн ику .. TG Сотl11сгсе" I l c Jl aдy Попови ltу - УВИД У понуде и конкурсну документацију 
IЮ ll уђача .. Одр!! ПРН IП" д.о.о. Ваљево. Прешернов.а бб и "Aigo bllsiness sуstсщ" Београд, 

Кнегињс Зорке 25-27, те да су томе пр~t суствовалlf ОСТа.ЈlII представници ПОll уђач а, као и 
'ша нови КОМИС~lјс зајавну набавку. 

Даље. након спроведеНО I' поступка отварања ПРИ С I1С,l ИХ понуда, Ком исија за јЗВ l l У 

набавку је ПРII СТУГlИла детаљном разматраљу понуда 11 њиховој стручној OЦCНl1 . Притом је 

наЈ Пре из вршила I lOновну ПРОlJеру ПО l-l уда 11 утврдила да су исправне, прихватљиве и 

одговарај ућс. ј ер су благо врс .\1е Il С If садрже све што ј е било одређено КОНКУРСНШI 

документанијо.\1 . Т шюђе је УТВРДllла да су 11 ,,"Онкурс не докуме l lтациј е пропнсно попуњене, 

II3KOII чега Је закључи :13 да при с пе.lе понуде испуњавају фОР-"ШЛ I-I С услове да се приступи . . 
ЊИХОВОЈ детаЈЫЮЈ аШUl 1f111 . 

Даље. ' Iрема нзвештају КОМНСl!ј е за јавну Ilзбавку. I1Зврwена је н провера рачуна и 

новчаНlt х ItЗllоса саД.ржаЮI Х у Il РIfСI1СЛИМ ПОllуда.\lа. којом П РIfЛ И КО;\1 је утврђено да су у 
понуди понуђа<lа .. TG СоттеI"СС" д.о.о. Il ови Сад б lюј 1803/16 од 18.03.20 16 .I"оди не (за веде ll а 

под Су У I IЈ број 421 /2016) садржане ра'lунске грешке. Наю-tе, из ювештаја KOMllcllje за јавну 
набавку ПРОЮl!лази да је у тој по нуди, у обрасцима "СпеuифнкаЦllја" од (31. -33. стране 
KOHKypCllC ДОКУ~lеllтаUl lје) и ··Струю;.' ра ПОllуђене цене" (од 42. - 46. стране ко н курсне 

ДОl\ументанијс). IПмеђу осталоr наведено да је УК)'П ll а цена за добра која су п редмет IIЗПред 

наведсне јавнс набавке 1.227.377,20 динара без пдв, односно 1.472.8 19.64 ДИ ll ара са ПДВ. 

МеђУПfМ, сабирањем производа јеДИШI'l IШХ цена без ПДВ за добра која су предмет напред 
HaBencllc јавне набавке кој е су у тој понуди наведене у обрасцима "Спецификанија" и 

"Структура пону t)еll е исве" и траже l НIХ количнна истих. добија се 11З IЮС од 1.311.537.70 
ДШ l ара. а "С Н1 I IQС од 1.227.377.20 дlllli1ра. Такође. из IIЗПред Iшведеног нзвсштаја ПРОЮИ.l ази 
да је утврђСl10 да ра'I УНСКЗ грешка у обрасuу ··Стру ... ,.ура понуђене цене" постој и 1I када су у 

питању цене са ГlДB. јср се сабираље\l 11роизвода јединичних цена побара која су преД;\1ет 

дате јавне Iшбавке и траЖСНИХ КОЛИЧ ИI-!а истих добија износ од Ј .573.632,24 динара, а не 
износ од 1.472.819,64 дшшра. 

Ч.1(111 93. Закона о јаВНИ.\1 набаВЮ.1ма (3ЈН ), у ставу 4. прописуј е ла IIзручилац може, уз 

сагласност 1I0нуђ~l'Iа. да ИЗВРШ II НСПРЗ l3ке ра<IУ"СКИХ грешака уочеН ItХ приликом разматраља 

понуле по ОКО II Ч3lЮ\1 поступку отваршоа ПОll уда. а у ставу 5. - да је у оучају разлике I"IЗмеђу 
ј СД lIlIl I ЧНС и УКУП I IС цене. МСРОДНВН<Ј једини <ша цена. Стога ј е Комисија за јавну набавку од 



понуђача .. та Соmшеrсе" ..1..0.0. Нови Сад затраЖИ.1З да у Ilи сшюј фор~ш достави или 
саrnасност да се у смислу ЧЛШI<1 93. ста в 4. ЗЈН изврше ~Iсправке раЧУll СЮIХ грешака уочсних 

прилико~ раз\Н1Трања ПОllуде. или изјава да са тим Iшје сагJlасан. Понуђач .. TG СОIl1П1еrсе" 

Д.о.о. Нови Садје у допису 0;Ј. 24.03.2016.годн не дао сагласност да се у њиховој понуди број 

1803/16 од 18.0З.20 1 6.године у складу са одредба,1З члана 93 . став 4 . ЗЈН изврши исправка 
уочених рачунских грешака, наводећ ll притом да укупна цена без пдв за добра ,.;оја су 

предмет напред наведене jaBllc набавке није 1.227.377.20 динара вeh 1.31 1.537.70 динара. 
односно са ПДВ - 1.573.632.24 динара, а н е 1.472.819,64 ДlНшра. 

Након исправки наведених рачу"ских грешака. Комисија з<1 јавну набавку је п риспе.:lе 

понуде раз~1Зтрала са аспet-;'Та критер"јума " 1I~јllll"'Ш 11 0llyl}ClIa цеllа". па је. након њихове 

анализе. оцене и р.щгираља по TO~! критерНЈ)iМУ, УТВРДIl:Ш да ј е Il8јПОВОЉlIнја 1I 0 нуда 

понуђача .. Одри Ilри нт" Д.о.о. Ваљево. Ilрешернова 66. 

С'обзиром 113 изнето. К()\iИСllја за јавну набавку је ПРСДЛОЖll.1а да се. у смислу члана 

107. став 3. ЗаКОllа о јавним набавкама. ;lOнесс одлука да се уговор ."Ј,оде.1 И ПОIIУQ3'IУ " O.aPII 
ПрItIlТ" д.о .О . Ваљево, IlРСШСРНО8а бб. који је. у односу на остале пону ~аче. ПОНУДИО 
најнижу укупну цену за јавну lIабавку Ma.l e ВРСДIЮС11t чиј ll ј е преД\l ет lIабавка 

KaHue.:lapI1jcKOI· матеРi lјала за потребе Апелационог cy~a у Београду. 

НаРУЧИJlан је своју шпснцнју да робу набави што ПОВОЉlшје. јаСiЮ опрсдеmю кроз 

критеријум кој и је, као ОДЛ)'lfуј ућ и _ одреДIfО за ову ј авну набавку - "најн ижа понуђена нена". 

Због тога је прихватио оцену Комисије у вези са тим чија је повуда нај ПОВОЉЮlја у поступку 

јавне IIзбавке М3.1е вредност" број 2/2016. као It нре:џюг КОМ ПOllуђа'I У треба !юде.1ИТlt 

уговор. па ј е на основу члана 107. став 3. Закона о јзВlIИМ набавкама у поступку јавне набавке 
мале вредности број 2/2016. чији је предмет набавка ка~lце:IЗРllјског :\1атеР '1јала за потребе 
Ane.:laЦlIOHOr суда у Београду. донео одлуку да уговор доде.ll1 Понуђа'I У др).' штво са 

ограllllЧСllOМ О!Н·ОВОРIlОШЬ.У ,.Одр" IlpIllIT" Ваљсво , ПРСЩСР"О8а бб. Јер понуда тог 
понуђача, по основу критериј ума " нај Н l1жа понуђена цена" . HajnoBoJыl l ja •. 

Због свега напред изложено г. IIа основу ЧЛЗIIЗ 108. Закона о ја811 1t\1 Iшбавкама 

("Службени ГЈЈаС II ИК РС", број 124/2012. 1412015, 68/20 15) . ОДЛ)"I СНО је као У ДИСI10З IПIШУ. 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
Против ове одлуке понуђач може поднети Захтев за заШТIIТУ права РепуБJIIlчкој КО'1IIсијll , 

предајом l-Iар)l"НIOЦУ у року од 5 дана. од дана ПРilје.\1Э исте. 

• 
• 


