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
поступка јавне набавке мале вредности добара која се односи на „Набавку спортске
опреме“, I бр 404-177/16 од 01.12.2016. по Позиву бр 404-177/16 доносим

О Д Л У К У
о обустави поступка
Након извршеног прегледа и оцене понуде све пристигле понуде су оцењене као
неприхватљиве, те се из тог разлога поступак обуставља.

Образложење
Одлуком председника Градске општине Вождовац I бр 404-177/16 од
01.12.2016. покренут је поступак јавне набавке мале вредности добара који се
односи на „Набавку спортске опреме“, ОРН 37400000, процењене вредности до
2.166.666,67 динара без ПДВ-а. (у даљем тексту: предметна јавна набавка), коју
спроводи Службеник за јавне набавке.
Дана 01.12.2016. Позив за достављање понуда под бр 404-177/16 је
постављен на Порталу јавних набавки и на сајту ГО Вождовац. У наведеном
позиву утврђен је критеријум за избор најповољније понуде и то најнижа
понуђена цена. Дана 09.12.2016 године је у просторијама Градске општине
Вождовац спроводен поступак јавног отварања понуда, о чему је састављен
Записник о отварању понуда. Отварању понуда су присуствовали следећи
представници понуђа:
- „Зора Супер Спорт“, Милица Михајловић
- „Univers Co“, Јасмина Пауновић
Стручна оцена понуда спроведена је дана 14.12.2016. на основу које је
сачињен Извештај о стручној оцени понуда (у даљем тексту: Извештај).
Увидом у Извештај утврђено је следеће:
- да су понуде доставили три понуђача и то:
1. ПОНУДА Бр: 404-177/16-I „ЗОРА СУПЕР СПОРТ“ д.о.о. Београд, Ул.
Војводе Влаховића 29 с, благовремена, одговарајућа и неприхватљива.
2. ПОНУДА Бр: 404-177/16-II „ТОТАЛ СПОРТ“ д.о.о. Београд, Ул. Раде
Кончара бр 19, благовремена, неодговарајућа и неприхватљива.
3. ПОНУДА Бр: 404-177/16-III „UNIVERS CO“ д.о.о. Београд, Ул. Милана
Решетара бр 9, благовремена, неодговарајућа и неприхватљива.
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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 124/2012, 14/2015, 68/2015), утврђено је да је
пристигло три понуде:
4. ПОНУДА Бр: 404-177/16-I „ЗОРА СУПЕР СПОРТ“ д.о.о. Београд, Ул.
Војводе Влаховића 29 с, благовремена, одговарајућа и неприхватљива.
5. ПОНУДА Бр: 404-177/16-II „ТОТАЛ СПОРТ“ д.о.о. Београд, Ул. Раде
Кончара бр 19, благовремена, неодговарајућа и неприхватљива.
6. ПОНУДА Бр: 404-177/16-III „UNIVERS CO“ д.о.о. Београд, Ул. Милана
Решетара бр 9, благовремена, неодговарајућа и неприхватљива.
ОЦЕНА ПОНУДА:
Приликом оцењивања свих благовремених, одговарајућих и прихватљивих
понуда, а имајући у виду да је критеријум за избор најповољније понуде
најнижа понуђена цена, Службеник за јавне набавке је утврдио следеће у
овој јавној набавци:
1. ПОНУДА Бр: 404-177/16-I „ЗОРА СУПЕР СПОРТ“ д.о.о. Београд, Ул.
Војводе Влаховића 29 с, благовремена, одговарајућа и неприхватљива.
Понуђач понуду подноси самостално.
1) Укупна понуђена цена:
је 2.244.800,00 динара без ПДВ-а
односно 2.693.760,00 динара са ПДВ-ом
2) Рок испоруке: 48 сати од момента пријема поруџбине од стране
Наручиоца.
3) Рок и начин плаћања: 15 дана од дана испоруке и испостављања
рачуна.
4) Рок важења понуде: 90 дана од дана отварања понуда.
Образложење:
Члан 3. Став 1. Тачка 33) Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник 124/2012,
14/2015, 68/2015) дефинише прихватљиву понуду као понуду која је
благовремена, коју Наручилац није одбио због битних недостатака, која је
одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права Наручиоца или обавезе
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понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке. Члан 107.
Став 1. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник 124/2012, 14/2015, 68/2015)
говори да је Наручилац дужан да у поступку јавне набавке, пошто прегледа и
оцени понуде, одбије све неприхватљиве понуде. С обзиром на то, да поменута
понуда прелази процењену вредност јавне набавке, Наручилац је неће узимати у
разматрање, већ је оцењује као неприхватљиву понуду.
2. ПОНУДА Бр: 404-177/16-II „ТОТАЛ СПОРТ“ д.о.о. Београд, Ул. Раде
Кончара бр 19, благовремена, неодговарајућа и неприхватљива.
Понуђач подноси заједничку понуду:
- „B&T SD“, Бојан Ивановић ПР, Смедерево, Ул. Милоја Ђака 5/1
1) Укупна понуђена цена:
је 1.670.452,00 динара без ПДВ-а
односно 2.004.542,40 динара са ПДВ-ом
2) Рок испоруке: 48 сати од момента пријема поруџбине од стране
Наручиоца.
3) Рок и начин плаћања: 45 дана од дана испоруке и испостављања
рачуна.
4) Рок важења понуде: 30 дана од дана отварања понуда.
Образложење:
Понуђач је доказао да испуњава обавезне услове прописане чланом 75. ЗЈН, али
није доказао следеће:
 Понуђачи су били у обавези да доставе уверење о квалитету за сву
спортску опрему која се налази у техничкој спецификацији потребних
добара. Поменути понуђач није доставио ниједно уверење, чиме није
испунио захтевани услов.
 Понуђачи су били у обавези да доставе узорке за тренерке за професоре,
тренерке за фудбалски тим, комплета за фудбал, комплета за рукомет,
комплета за кошарку, а све у складу са техничком спецификацијом из
конкурсне документације. Поменути понуђач није доставио један од два
захтевана комплета за рукомет, чиме није испунио захтевани услов.
 Понуђачи су били у обавези да изврше увид и израде тренерке за
професоре у односу на узорак који постоји код Наручиоца. Поменути
понуђач није доставио тренерку по узорку Наручиоца, већ је доставио
модел који не одговара захтеваним условима из техничке спецификације,
чиме није испунио захтевани услов.
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Из достављених узорака је утврђено да су несврсисходни, те није
доказана усаглашеност са техничком спецификацијом.

Члан 3. Став 1. Тачка 32) Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник 124/2012,
14/2015, 68/2015) дефинише одговарајућу понуду као понуду која је
благовремена и за коју је утврђено да потпуно испуњава све техничке
спецификације.
Члан 3. Став 1. Тачка 33) Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник 124/2012,
14/2015, 68/2015) дефинише прихватљиву понуду као понуду која је
благовремена, коју Наручилац није одбио због битних недостатака, која је
одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права Наручиоца или обавезе
понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке.
Члан 107. Став 1. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник 124/2012, 14/2015,
68/2015) говори да је Наручилац дужан да у поступку јавне набавке, пошто
прегледа и оцени понуде, одбије све неприхватљиве понуде.
Из свега горе наведеног, понуда се сматра неодговарајућом и неприхватљивом,
па се неће узимати даље у разматрање.
3. ПОНУДА Бр: 404-177/16-III „UNIVERS CO“ д.о.о. Београд, Ул. Милана
Решетара бр 9, благовремена, неодговарајућа и неприхватљива.
Понуђач понуду подноси самостално.
1) Укупна понуђена цена:
је 1.725.936,00 динара без ПДВ-а
односно 2.071.123,00 динара са ПДВ-ом
2) Рок испоруке: 48 сати од момента пријема поруџбине од стране
Наручиоца.
3) Рок и начин плаћања: 15 дана од дана испоруке и испостављања
рачуна.
4) Рок важења понуде: 90 дана од дана отварања понуда.
Образложење:




Понуђачи су за доказивање финансијског капацитета били у обавези да
доставе потврду из банке да нису били у блокади у последњих 12 месеци
пре објављивања позива за подношење понуда. Поменути понуђач је
доставио потврду са претраживања јединственог регистра рачуна НБС у
којој се јасно види да је понуђач био у блокади од 15.04.2016. до
18.04.2016. чиме није испунио захтевани услов.
Понуђачи су били у обавези да изврше увид и израде тренерке за
професоре у односу на узорак који постоји код Наручиоца. Поменути
понуђач није доставио тренерку по узорку Наручиоца, већ је доставио
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модел који не одговара захтеваним условима из техничке спецификације,
чиме није испунио захтевани услов.
Из достављених узорака је утврђено да су несврсисходни, те није
доказана усаглашеност са техничком спецификацијом.

Члан 3. Став 1. Тачка 32) Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник 124/2012,
14/2015, 68/2015) дефинише одговарајућу понуду као понуду која је
благовремена и за коју је утврђено да потпуно испуњава све техничке
спецификације.
Члан 3. Став 1. Тачка 33) Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник 124/2012,
14/2015, 68/2015) дефинише прихватљиву понуду као понуду која је
благовремена, коју Наручилац није одбио због битних недостатака, која је
одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права Наручиоца или обавезе
понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке.
Члан 107. Став 1. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник 124/2012, 14/2015,
68/2015) говори да је Наручилац дужан да у поступку јавне набавке, пошто
прегледа и оцени понуде, одбије све неприхватљиве понуде.
Из свега горе наведеног, понуда се сматра неодговарајућом и неприхватљивом,
па се неће узимати даље у разматрање.

На основу писаног Извештаја о стручној оцени понуда I бр 404-177/16 од
14.12.2016. доносим одлуку као у диспозитиву.
Одлуку доставити: Јавном правобранилаштву, Службенику 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).

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ
I Број: 404-177/16 од
14.12.2016.

ПРЕДСЕДНИК
Александар Савић
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