НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ У БЕОГРАДУ
Број: 9561
Датум: 31.10. 2019.године
Београд
Француска 3
Јавна набавка број 26/2019
Управник Народног позоришта у Београду, на основу члана 107. и члана 108. Закона о јавним
набавкама ("Службени гласник Републике Србије", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) д о н о с и:

О

О Д Л У К У
ДОДЕЛИ УГОВОРА

1. Наручилац је реализацијом поступка јавне набавке мале вредности под редним
бројем 26/2019, који има за предмет набавку добра - набавка средстава за чишћење и
одржавање хигијене, одлучио да уговор по овој јавној набавци додели понуђачу Б2М
доо, Београд (Гроцка), КРУЖНИ ПУТ 15В, ЛЕШТАНЕ 11309, понуда број 9188 oд
18.10.2019.године.
2. Саставни део ове Одлуке чини Извештај о стручној оцени понуда број 9463 од
29.10.2019.године.
3. Ову Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца
у року од 3 ( три) дана од дана доношења.
Образложење
Одлуком Управника Народног позоришта у Београду, број 8443 од 01.10.2019. године,
покренут је поступак јавне набавке мале вредности 26/2019 који има за предмет набавку добранабавка средстава за чишћење и одржавање хигијене (назив и ознака из општег речника:

39830000 - Производи за чишћење).
Процењена вредност ове јавне набавке која се уговара на период од 12 месеци, износи
1.500.000,00 динара без ПДВ.
Обавезе које наручилац преузима уговором о јавној набавци биће уговорене у складу са
прописима којима се уређује буџетски систем, односно располагање финансијским средствима.

Јавна набавка се врши се на терет буџета Народног позоришта у Београду: конто 426810.
Ова јавна набавка предвиђена је Планом набавки за 2019. годину, број 478 од
14.01.2019. године.
Међусобна права и обавезе између наручиоца и најповољнијег понуђача регулишу се
уговором.
Решењем број 8444 од 01.10.2019. године, образована је Комисија за јавну набавку у
саставу:

1. Милија Крстић – председник Комисије
2. Светозар Босић – члан
3. Зоран Ивковић -члан
Дана 02.10.2019.године, позив и конкурсна документација објављени су на Порталу јавних
набавки и интернет страници наручиоца.

Измене Конкурсне документације као и Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
су објављене 07. и 10.10.2019.године на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.
Јавно отварање понуда је заказано за 18.10.2019. године у 12:00 часова.
У остављеном року за подношење понуда, 18.10.2019. године до 10:00 часова,
примљене су 3 благовремене понуде:
Понуда
Назив понуђача
Датум пријема
Час
заведена
7070
ББЦ ПРОМЕТ Д.О.О. Прва Бранка
09:00
08.10.2018.
Момирова 11 д, Београд
7071
HELENA GRAF DOO, ZRENJANIN, IVE
09:30
08.10.2018.
LOLE RIBARA 28, 23000 ZRENJANIN
7072
Б2М доо, Београд (Гроцка), КРУЖНИ ПУТ
09:40
08.10.2018.
15В, ЛЕШТАНЕ 11309

Ред.
бр.
1.
2.
3.

На отварању понуда присуствовали су доле наведени представници понуђача који су
поднели пуномоћје:
Ред.
бр.

1.
2.

Понуђач
Б2М доо
Тартуф доо

Представник

Пуномоћје број

Горан Голубовић
Ивана Јовановић

271
-

Понуђачи су у складу са утврђеним критеријумом најниже понуђене цене понудили следеће:
Ред.
бр.
1.
2.
3.

Понуда
заведена
9187
9188
9190

Назив понуђача
ББЦ промет доо, Прва Бранка Момирова 11д 11000
Београд
Б2М доо, Кружни пут 15в, Гроцка-Лештане
Тартуф доо, предузеће за производњу, трговину и
услуге ДОО 11090 Београд, Врбничка 35

Укупна понуђена цена у
динарима без ПДВ-а
1.156.410,00
1.214.102,50
1.395.928,85

На јавном отварању понуда прочитани су приложени докази о испуњености услова који су
садржани у достављеним понудама, а о чињеници да ли су понуде одговарајуће и прихватљиве за
наручиоца, односно да ли понуде испуњавају све прописане услове из позива за подношење понуда
и конкурсне документације, Комисија ће заузети став у поступку стручне оцене понуда.
Присутни представници понуђача нису имали примедбе на поступак отварања понуда и
Записник.
Поступак отварања понуда завршен је у 12:20 часова.
Накнадно у 13:16 часова пристигла је 1 неблаговремена понуда.
Неблаговремена понуда од понуђача „Х2О плус“ ,Ђорђа Коцића 6 Брзи Брод 18000 Ниш, која је
пристигла 18.10.2019.године у 13:16 и биће неотворена враћена пошиљаоцу.
Након спроведеног поступка отварања понуда, дана 21.10.2019.године, Комисија је
присупила стручној оцени понуда, сачинила извештај, на основу кога је донета Одлука о додели
уговора број 9250 од 22.10.2019.године која је истог дана објављена на сајту наручиоца и Порталу
јавних набавки..

Дана 25.10.2019.године благовремено нам је приспео Захтев за заштиту права од Б2М доо,
интерно заведен под бројем 9390 од 28.10.2019.године, којом се оспорава Одлука о додели уговора.
У поднетом захтеву подносилац наводи:
„ Наручилац је учинио пропусте у стручној оцени и то:
Изабрани понуђач ББЦ промет је у обрасцу понуде у делу где се наводи понуђени арткал за редни
број 49. из спецификације Детерџент течни за веш 2литра Первол или одговарајући понудио Бохор
омекшивач 2литра. Наручилац је превидео да понуђени арткал не одговара траженом јер се за ту
позицију тражи течни детерџент а не омекшивач, производ који није одговарајући траженом ни по
врсти ни по намени и самим тим понуда ББЦ промет је неодговарајућа и неупоредива.“
Наручилац је након пријема захтева поново прегледао понуду и утврдио да су наводи тачни о
чему је донео Решење број 9420 од 28.10.2019.године којом усваја захтев.
Комисија је 28.10.2019.године поновила стручну оцену понуда и утврдила следеће:
Достављене су три благовремене понуде:
* ББЦ ПРОМЕТ Д.О.О. Прва Бранка Момирова 11 д, Београд, понуда број 9187 oд
18.10.2019.године;
* Б2М доо, Београд (Гроцка), КРУЖНИ ПУТ 15В, ЛЕШТАНЕ 11309, понуда број 9188 oд
18.10.2019. године.
* Тартуф доо, предузеће за производњу, трговину и услуге ДОО 11090 Београд, Врбничка 35
понуда број 9190 oд 18.10.2019. године.

Увидом у понуду ,,ББЦ ПРОМЕТ Д.О.О. Прва Бранка Момирова 11 д, Београд,
понуда број 9187'', уочено је да је наведени понуђач на страни 30. ставка 49. Детерџент течни
за веш 2л “Pervol” или одговарајући, понудио Албус Бохор омекшивач 2 литра.
Самим тим је понуда ББЦ ПРОМЕТ Д.О.О., оцењена као неодговарајућа и неприхватљива
јер је понуђач уместо детерџента понудио омекшивач.
Оцена Комисије се заснива на члану 3. став 32 и став 33 ЗЈН као и на члану 106. став 5 ЗЈН.
- Понуда, Б2М доо, Београд (Гроцка), КРУЖНИ ПУТ 15В, ЛЕШТАНЕ 11309, понуда број 9188 oд
18.10.2019. године, оцењена је као одговарајућа и прихватљива.
- Понуда, Тартуф доо, предузеће за производњу, трговину и услуге ДОО 11090 Београд, Врбничка
35, понуда број 9190 oд 18.10.2019. године, оцењена је као одговарајућа и прихватљива.
На основу рангирања прихватљивих понуда примењујући критеријум за одабир најнижа
понуђена цена Комисија за јавну набавку је утврдила следеће:
РАНГ ЛИСТА

1

Понуда
заведена
9188

2

9190

Ред.
бр.

Назив понуђача

Б2М доо, Београд (Гроцка), КРУЖНИ ПУТ 15В,
ЛЕШТАНЕ 11309
Тартуф доо, предузеће за производњу, трговину и услуге
ДОО 11090 Београд, Врбничка 35

****

Укупна понуђена цена у
динарима без ПДВ-а
1.214.102,50
1.395.928,85

