На основу чл. 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012,
14/2015, 68/2015), Одлуке председника градске општине Вождовац о покретању отвореног
поступка јавне набавке услуга који се односи на „Штампу по поруџбини“, I бр 404-04/16 од
12.02.2016. по Позиву бр 404-04/16 и на основу чл. 2 и 3 Одлуке о распуштању Скупштине
градске општине Вождовац и образовању Привременог органа градске општине Вождовац («Сл.
лист града Београда» бр. 9/16) и чл. 55 Статута градске општине Вождовац ("Сл. лист града
Београда", бр. 36/10 – пречишћен текст и 41/13), Привремени орган Градске општине Вождовац
доноси

О Д Л У К У
о додели уговора
ДОДЕЉУЈЕ СЕ уговор понуђачу „ГРАФИК ЦЕНТАР“ д.о.о. Београд, Ул.
Сретена Младеновића Мике бр 15, број понуде: 01-III/16 од 08.03.2016.
Образложење
Одлуком председника Градске општине Вождовац I бр 404-04/16 од
08.02.2016. покренут је отворени поступак јавне набавке услуга, који се односи
на „Штампу по поруџбини“ (у даљем тексту: предметна јавна набавка),
процењене вредности до 6.000.000,00 динара без ПДВ-а, ОРН 79810000 коју
спроводи Комисија за јавне набавке. Уговор се закључује на период до три
године. Процењена годишња вредност је до 2.000.000,00 динара без ПДВ-а.
Позив бр 404-04/16 је постављен на Порталу јавних набавки и на сајту ГО
Вождовац дана 08.02.2016. У наведеном позиву утврђен је критеријум за избор
најповољније понуде и то најнижа понуђена цена.
Јавно отварање понуда спроведено је дана 09.03.2016. у складу са
Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр 124/2012, 14/2015,
68/2015). Отварању понуда је присустовао представник понуђача: СЗГР„RBS
PRESS“ д.о.о.-Биљана Симић, пуномоћје број 17-1/16 која је одбила да потпише
Записник о отварању понуда из разлога што јој Комисија није дозволила да
преписује податке из Спецификације потребних добара и целокупне понуде, већ
јoj је Комисија објаснила да по члану 104. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“ бр 124/2012, 14/2015, 68/2015), има право да изврши
само увид у Образац понуде који се уноси у Записник о отварању понуда, а
затим је Комисија упутила да се позове на члан 110. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“ бр 124/2012, 14/2015, 68/2015) и изврши увид у понуде
након доношења Одлуке о додели уговора.
Стручна оцена понуда је спроведена дана 17.03.2016. на основу
које је сачињен Извештај о стручној оцени понуда (у даљем тексту: Извештај).
Увидом у Извештај утврђено је следеће:
- да је пристигло три понуде и то:
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1. ПОНУДА Бр: 404-04/16-I „ГРАФИК ЦЕНТАР“ д.о.о. Београд, Ул.
Сретена Младеновића Мике бр 15, благовремена, одговарајућа и
прихватљива.
2. ПОНУДА Бр: 404-04/16-II СЗГР„RBS PRESS“ д.о.о. Београд, Ул.
17.Октобар бр 108, благовремена, одговарајућа и неприхватљива па се неће
узимати даље у разматрање.
3. ПОНУДА Бр: 404-04/16-III „SD PRESS“ д.о.о. Смедерево, Ул. Цвијићева
бр 7/25, благовремена, одговарајућа и неприхватљива па се неће узимати
даље у разматрање.

ПРЕГЛЕД ПОНУДА
На основу извршеног прегледа понуда, а у складу са поднетим доказима о
испуњености услова предвиђених чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“ број 124/12), утврђено је следеће:

1. ПОНУДА Бр: 404-04/16-I „ГРАФИК ЦЕНТАР“ д.о.о. Београд, Ул.
Сретена Младеновића Мике бр 15, благовремена, одговарајућа и
прихватљива.
Понуђач понуду подноси самостално.
1) Укупна понуђена цена годишњих потреба:
је 1.980.225,00 динара без ПДВ-а
односно 2.376.270,00 динара са ПДВ-ом
2) Рок израде: 3 дана од дана пријема позива од стране Наручиоца.
3) Рок и начин плаћања: 45 дана од дана извршења услуге и
испостављања рачуна.
4) Рок важења понуде: 60 дана од дана отварања понуда.
Образложење: Дана 10.03.2016. Наручилац је захтевао достављање копија
захтеваних доказа о испуњености услова на основу члана 79. Закона о јавним
набавкама („Сл. Гласник РС“ број 124/2012, 14/2015, 68/2015), с обзиром на то
да је поменути понуђач доставио изјаву из члана 77. Став 4. Овог закона.
Увидом у понуду број 01-III/16 од 08.03.2016. је утврђено да је
достављено:
1) Копија Решења о упису у одговарајући регистар.
2) Уверење да законски заступник није осуђиван за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за
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кривична дела против привреде, кривична дела против животне
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело
преваре.
3) Уверење Министарства финансија о уплаћеним доспелим обавезама
јавних прихода закључно са 12.02.2016.
Наручилац је поменутом понуђачу дао рок од пет дана, односно до 16.03.2016.
за достављање следећих копија захтеваних доказа:
1) Уверење надлежне локалне самоуправе да су измирили обавезе по
основу изворних локалних јавних прихода.
2) Уверење првостепеног суда на чијем подручју је седиште домаћег
правног лица, односно седиште представништва или огранка страног
правног лица да није осуђивано за неко од кривичних дела против
привреде, против животне средине, примања или давања мита,
кривично дело преваре.
„График Центар“ д.о.о. је поступио по захтеву и уредно доставио сва тражена
документа дана 16.03.2016. у 14.36 часова (заведено у Писарници ГО Вождовац
под бројем 63) чиме је испунио све тражене услове из конкурсне документације,
а предвиђене Законом о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ број 124/2012,
14/2015, 68/2015).

2. ПОНУДА Бр: 404-04/16-II СЗГР„RBS PRESS“ д.о.о. Београд, Ул.
17.Октобар бр 108, благовремена, одговарајућа и неприхватљива па се
неће узимати даље у разматрање.
Понуђач понуду подноси самостално.
1) Укупна понуђена цена годишњих потреба:
је 815.760,00 динара без ПДВ-а
односно 978.912,00 динара са ПДВ-ом
2) Рок израде: 5 дана од дана пријема позива од стране Наручиоца.
3) Рок и начин плаћања: 15 дана од дана извршења услуге и
испостављања рачуна.
4) Рок важења понуде: 30 дана од дана отварања понуда.
Образложење: Дана 10.03.2016. Наручилац је на основу члана 93. Став 1.
Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ 124/2012, 14/2015, 68/2015),
најавио контролу (увид) код поменутог понуђача на адресу наведену у
целокупној понуди, односно на адресу 17. Октобра бр 108, Београд, а која ће
бити извршена дана 11.03.2016. у 09.30 часова како би утврђивање стварног
стања помогло при прегледу, вредновању и упоређивању понуда. Комисија
Наручиоца је напоменула да ће се за наведени долазак водити Записник о увиду
(контроли) код понуђача. Такође, увидом у понуду број 17/16 од 09.03.2016. за
доказивање техничког капацитета су доставили Уговор о пословно-техничкој
сарадњи за све машине које су захтеване конкурсном документацијом. С
обзиром на то да је поменути уговор закључен до 02.03.2017, а Уговор о јавној
набавци је пројектован да траје од момента поптисивања Уговора на период од
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три године, захтевано је додатно појашњење да ли ће поменути понуђач имати
за све време извршења Уговора овлашћење коришћења над захтеваним
техничким капацитетом уз напомену Комисије да је наведени технички
капацитет од кључне важности за извршење предмета јавне набавке, односно
узрочно последична веза је нераскидива између штампе по узорку свих
наведених ставки из спецификације и самих специфичности тих машина.
Комисија је такође напоменула да уколико поменути понуђач не омогући
долазак, односно контролу и увид у постојање техничког капацитета
капацитета, Комисија ће то посебно имати у виду при састављању Извештаја о
стручној оцени понуда, односно оцене испуњења захтеваног капацитета.
Дана 10.03.2016. у 17.38 је стигао одговор на Захтев у коме напомињу да
Наручилац може да изврши увид у просторије понуђача једино у договору са
господином Раденком Симићем и то на адресу: СЗГР „РБС ПРЕСС“, Улица
Браће Вучковић бр 25, Београд, иако је у целокупној понуди наведена друга
адреса и то: Улица 17. Октобра бр 108, Београд, условљавајући Наручиоца да
услов за примену члана 93. Став 1. Наручилац може да оствари само по
достављању Записника о отварању понуда.
Дана 11.03.2016. Наручилац опет шаље Захтев за додатним објашњењем и
контролом, напомињући да услов за примену члана 93. Закона о јавним
набавкама („Сл. Гласник РС“ број 124/2012, 14/2015, 68/2015) почиње да тече од
тренутка када се заврши отварање понуда и опет најављује долазак код
поменутог понуђача, захтевајући пријем електронске поште.
С обзиром на то да у догледно време, пријема није било, трочлана Комисија се
по члану 93. Став 1. Закона упућује на адресу понуђача која је наведена у свим
деловима и обрасцима понуде, односно на адресу: Улица 17. Октобар бр 108,
Београд. Доласком на локацију у Улици 17. Октобар бр 108, Раковица, Београд,
Комисија је утврдила да на тој адреси постоји само приватна кућа. Комшије из
околних кућа су изјавиле да на поменутој адреси не постоји штампарија као и да
никад нису чули за Раденка Симића, нити да је у близини икада постојала
штампарија. Комисија је направила фотографије поменуте локације, затим се
упутила на адресу која је наведена као одговор на Захтев: Ул. Браће Вучковић
бр 25 и ту установила да постоји штампарија иза породичне куће Симића, која
није била у фунцкији (врата закључана, светла угашена, никог нема унутра).
Комисија је стигла на поменуту локацију у 10.00 часова. Раденко Симић, затим
излази и одводи Комисију иза куће, откључава просторије и пали светло.
Комисија му уручује Захтев за котролу (увид) код понуђача, који исти
потписује. У поменутом објекту, Комисија није затекла ниједну машину из
понуде понуђача, као ни ниједног запосленог. Напомињемо да је поменути
понуђач Уговором о пословно-техничкој сарадњи наводно обезбедио све
тражене машине, такође напомињемо да је исти приложио четири уговора о
привремено-повременим пословима закључених дана 08.03.2016. у којима је
јасно стајало да запослени ступају на рад 09.03.2016. у времену од 08-14 часова
и да уговор траје месец дана. Комисија утврђује стварно стање и поставља
питања Симићу, који бива јако непријатан. На питање где се налазе машине,
Симић одговора како има „истурено одељење“ у Младеновцу и како се тамо
налазе све машине и како ће се штампа вршити у Младеновцу. Дакле, предмет
набавке и извршење уговора се НЕЋЕ вршити у просторијама понуђача, као што
је наведено, већ у просторијама другог лица које је наведено у Уговору о
пословно-техничкој сарадњи, заведеног код понуђача под бројем 9/16 од
02.03.2016. а код другог правног лица са којим је уговор склопљен под бројем
34/16 од 02.03.2016, који је понуђач приложио уз понуду.
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Комисија оваквом предоченом ситуацијом, указује понуђачу да је био у обавези
да поступи у складу са чланом 80. или у складу са чланом 81. Закона о јавним
набавкама, односно да наступи са подизвођачем или у групи понуђача,
заједнички, што поменути понуђач није урадио. Дакле, понуђач је био у обавези
да наведе у својој понуди проценат укупне вредности набавке који ће поверити
понуђачу, а који не може бити већи од 50 % као и део предмета набавке који ће
извршити преко подизвођача, ако наступа са подизвођачем; а ако наступа у
групи, заједнички, био је дужан да достави споразум којим се понуђачи
међусобно обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи податке о члану
групе који ће бити носилац посла и опис послова сваког из групе понуђача, што
горе поменути понуђач није урадио. Такође, на питање Комисије из ког разлога
нема запослених, ако су уговором обавезани, Симић одговара да штампарија
нема посла и да не ради тренутно, па самим тим не жели да му радници седе и
пију кафу.
Комисија не успева да направи фотографије јер је Симић одбио сваки вид
сарадње и након 10 минута напушта поменуту локацију, упућујући се ка
Младеновцу, на адресу Гајчић бр 13. У 11.20. часова Комисија стиже на адресу
наведену у уговору о пословно-техничкој сарадњи, захтевајући од пристуних да
доставе оригинал уговор на увид. Након 15 минута, уговор стиже и Комисија
констатује да није валидан, јер је заправо потписан и печатиран од стране само
једног лица и то од стране фирме из Младеновца, односно од стране „ПрессКосмај Турист“ д.о.о., као и то да је уговор одштампан у потпуно различитом
фонту. Након тога, радник фирме одводи Комисију у хангар да утврди
постојање тражених машина. Комисија затиче све тражене машине, али на
ремонту, у објекту који заправо служи за поправку и ремонт машина тог типа, и
на дозволу радника, Комисија прави фотографије поменутог места и уноси све у
Записник о контроли (увиду) код понуђача и напушта локацију констатујући да
је понуђач СЗГР „РБС ПРЕСС“ лажирао податке и обмануо и Наручиоца и
чланове Комисије.
Након повратка Комисије у седиште Наручиоца, стиже мејл од стране СЗГР
„РБС ПРЕСС“, дана 11.03.2016. у 10.28 часова у ком поменути понуђач
дозвољава Комисији да изврши увид у просторије на адреси Браће Вучковић бр
25, иако је Комисија већ у 10.10 часова завршила комплетан увид на поменутој
локацији.
Из свега горе наведеног, Комисија је утврдила да поменути понуђач не
испуњава услове које је навео, па се самим тим понуда сматра неприхватљивом
и неће се узимати у даље разматрање.
3. ПОНУДА Бр: 404-04/16-III „SD PRESS“ д.о.о.
Смедерево, Ул.
Цвијићева бр 7/25, благовремена, одговарајућа и неприхватљива па се
неће узимати даље у разматрање.
Понуђач понуду подноси самостално.
1) Укупна понуђена цена годишњих потреба:
је 1.170.120,00 динара без ПДВ-а
односно 1.328.544,00 динара са ПДВ-ом
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2) Рок израде: 5 дана од дана пријема позива од стране Наручиоца.
3) Рок и начин плаћања: 15 дана од дана извршења услуге и
испостављања рачуна.
4) Рок важења понуде: 31 дан од дана отварања понуда.
Образложење: Понуђач је био у обавези да за доказивање техничког
капацитета, а за поседовање возила достави Копије саобраћајних дозвола
важећих на дан подношења понуда и одштампане податке са читача саобраћајне
дозволе за возила. Поменути понуђач није доставио одштампане податке са
читача саобраћајне дозволе, и самим тим није испунио додатни услов, па се неће
узимати даље у разматрање.

ОЦЕНА ПОНУДА:
Приликом оцењивања свих благовремених, одговарајућих и прихватљивих
понуда, а имајући у виду да је критеријум за избор најповољније понуде
најнижа понуђена цена као и да је пристигла само једна понуда, Комисија
за јавне набавке је утврдила следеће у овој јавној набавци:
1. ПОНУДА Бр: 404-04/16-I „ГРАФИК ЦЕНТАР“ д.о.о. Београд, Ул.
Сретена Младеновића Мике бр 15, благовремена, одговарајућа и
прихватљива.
Понуђач понуду подноси самостално.
1) Укупна понуђена цена годишњих потреба:
је 1.980.225,00 динара без ПДВ-а
односно 2.376.270,00 динара са ПДВ-ом
2) Рок израде: 3 дана од дана пријема позива од стране Наручиоца.
3) Рок и начин плаћања: 45 дана од дана извршења услуге и
испостављања рачуна.
4) Рок важења понуде: 60 дана од дана отварања понуда.

На основу писаног Извештаја о стручној оцени понуда I бр 404-04/16 од
17.03.2016. доносим одлуку као у диспозитиву.
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Одлуку доставити: Јавном правобранилаштву, Комисији за јавне набавке,
Одељењу за финансије, привреду, друштвене делатности и планирање и архиви
општине Вождовац.
Поука о правном леку: Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, који има интерес за
доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке у складу са чланом 148. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник Република Србије“, број 124/2012, 14/2015, 68/2015).

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ
I Број: 404-04/16
од
18.03.2016.
ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
Александар Савић
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