Република Србија
АПЕЛАЦИОНИ СУД У НОВОМ САДУ
Су IV-32-49/13-6
11.04.2013. године
НОВИ САД
На основу чл. 81. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 116/08) и
Извештаја о стручној оцени понуда, посл. бр. Су IV-32-49/13-6 од 10.04.2013. године,
в.ф. председника Апелационог суда, Слободан Надрљански, доноси:

ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ
Број јавне набавке мале вредности 2/13
добара – обликоване по партијама, и то: Партија 1. – канцеларијски
материјал, Партија 2. – тонери и Партија 3. - кутије
Бира се као најповољнија понуда Понуђача за јавну набавку мале вредности –
добара, обликоване по Партијама од 1 до 3, коју је дао:
за Партију 1. – канцеларијски материјал, понуђач „Stylos“ д.о.о из Новог Сада,
Ул. Футошки пут бр. 67, са ценом од 432.499,91 динара, без ПДВ-а и ценом од
518.999,89 динара, са ПДВ-ом
за Партију број 2.- тонери, понуђач „Едит Софт“ Илије Бирчанина 25, Нови Сад,
са ценом од 228.970,00 динара без ПДВ-а и 274.764,00 динара
за партију број 3. – кутије, понуђач „Stylos“ д.о.о из Новог Сада, Ул. Футошки пут
бр. 67, са ценом од 31.850,00 динара, без ПДВ-а и ценом од 38.220,00 динара,
Образложење
В.ф. председник Апелационог суда у Новом Саду је дана 15.03.2013. године,
донео одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 2/13 за доделу
уговора за набавку добара – Партија 1. – канцеларијски материјал, Партија 2. – тонери и
Партија 3. - кутије и формирао Комисију са задатком да спроведе наведену јавну
набавку мале вредности, образоване по Партијама.
На јавни позив за прикупљање писмених понуда у поступку јавне набавке мале
вредности за набавку добара понуду су доставили следећи понуђачи:
укупно је поднето 6 понуда, и то следећих Понуђача:
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Партија 1. – канцеларијски материјал – укупно 1 понуда:
Редни Број
под
Назив или шифра понуђача
Датум
пријема
број
којим
је
понуда
заведена
1.
1.
Stylos DOO Novi Sad, Futoški put 67
09.04.2013
Партија 2. – тонери – укупно 4 понуде
Редни Број
под
Назив или шифра понуђача
број
којим
је
понуда
заведена
1.
1.
„N-copy“ DOO, Gavrila Principa br. 22
Нови Сад,
2.
2.
„Едит Софт“ Илије Бирчанина 25, Нови
Сад
3.
3.
„Connecta“ DOO, Novi Sad, Bul.
Slobodana Jovanovića 3A
4.
4.
„Stylos“ DOO, Novi Sad, Futoški put 67
Партија 3. – кутије – укупно 1 понуде
Редни Број
под Назив или шифра понуђача
број
којим
је
понуда
заведена
1.
1.
„Stylos“ DOO Novi Sad, Futoški put 67

Датум
пријема

Сат

11,40

Сат

08.04.2013.

12,45

09.04.2013.

11,35

09.04.2013.

11,36

09.04.2013.

11,40

Датум
пријема
09.04.2013.

Сат

11,46

Дана 09.04.2013. године је обављено отварање понуда, о чему је сачињен
записник, уз присуство представника понуђача, и то:
1. Stylos DOO Novi Sad, Futoški put 67, Манојловић Санда
2. „Connecta“ DOO, Novi Sad, Bul. Slobodana Jovanovića 3A, Гатало Горан
3. „Едит Софт“ Илије Бирчанина 25, Нови Сад, Милош Мандић
Представници понуђача нису имали примедбе у вези поступка отварања
пунуда. Након што су прочитане понуђене цене понуђача, представник понуђача за
партију бр. 2. – тонери. „Connecta“ DOO, Novi Sad, Горан Гатало, захтевао је да изврши
увид у пристигле понуде од стране понуђача „N-copy“ DOO, Novi Sad, и „Едит Софт“,
Нови Сад, што му је омогућено и исти је извршио увид. Даљих питања и примедби није
било.
Након увида у приспеле понуде, Комисија је дала извештај о стручној оцени
понуда:
- Неблаговремених понуда није било.
- Неисправних понуда понуђача за Партију 1. , Партију 2. и Партију 3. нема.
- Неодговарајућих понуда понуђача за Партију 1., Партију 2. и Партију 3. нема
- Неприхватљивих понуда понуђача за Партију 1., Партију 2. и Партију 3. нема
Понуде које су исправне одговарајуће и прихватљиве:
2

Партија 1. – канцеларијски материјал
1. Понуда понуђача „Stylos“ д.о.о из Новог Сада, Ул. Футошки пут бр. 67, је исправна –
испуњава све услове из овог закона и конкурсне документације, одговарајућа – потпуно
испуњава све техничке спецификације и прихватљива - понуђена цена – износ од
432.499,91 динара без ПДВ-а и 518.999,89 динара са ПДВ-ом, не прелази износ
процењене вредности ове јавне набавке.
Партија 2. – тонери
1. Понуда понуђача „N-Copy“ д.о.о. из Новог Сада, Ул. Гаврила Принципа бр. 22, је
исправна - испуњава све услове из овог закона и конкурсне документације,
одговарајућа - потпуно испуњава све техничке спецификације и прихватљива понуђена цена износ од 250.450,00 динара без ПДВ-а и 300.540,00 динара са ПДВ-ом,
не прелази износ процењене вредности ове партије предметне јавне набавке.
2. Понуда понуђача „Едит Софт“ Илије Бирчанина 25, Нови Сад, је исправна –
испуњава све услове из овог законаи конкурсне документације, одговарајућа, потпуно
испуњава све техничке спецификације и прихватљива – понуђена цена је 228.970,00 без
ПДВ-а и 274.764,00 динара са ПДВ-ом, не прелази износ процењене вредности ове
партије предметне јавне набавке.
3. Понуда понуђача „Connecta“ д.о.о. из Новог Сада је исправна - испуњава све услове
из овог закона и конкурсне документације, одговарајућа - потпуно испуњава све
техничке спецификације и прихватљива - понуђена цена износ од 252.750,00 динара без
ПДВ-а и 303.300,00 динара са ПДВ-ом, не прелази износ процењене вредности ове
партије предметне јавне набавке.
4. Понуда понуђача „Stylos“ д.о.о из Новог Сада, Ул. Футошки пут бр. 67, је исправна –
испуњава све услове из овог законаи конкурсне документације, одговарајућа, потпуно
испуњава све техничке спецификације и прихватљива – понуђена цена је 293.427,17
динара без ПДВ-а и 352.112,60 динара са ПДВ-ом, не прелази износ процењене
вредности ове партије предметне јавне набавке.
Партија 3. – кутије
1. Понуда понуђача „Stylos“ д.о.о из Новог Сада, Ул. Футошки пут бр. 67, је исправна испуњава све услове из овог закона и конкурсне документације, одговарајућа - потпуно
испуњава све техничке спецификације и прихватљива - понуђена цена износ од
31.850,00 динара без ПДВ-а и 38.220,00 динара са ПДВ-ом, не прелази износ процењене
вредности ове партије предметне јавне набавке.
Понуде понуђача су рангиране на основу критеријума за избор, а то је најнижа
понуђена цена, за све три партије.
Редни
број
1.

Партија 1. – канцеларијски материјал
Бр.под
којим је
понуда
Назив или шифра понуђача
заведена
2.
„Stylos“ д.о.о из Новог Сада,
Ул. Футошки пут бр. 67

Укупна
Укупна
понуђена цена понуђена цена
без ПДВ-а
са ПДВ-ом
432.499,91
динара

518.999,89
динара
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Партија 2. – тонери
Редни Бр.под
Назив или шифра понуђача
Укупна
Укупна
понуђена цена понуђена цена
број
којим је
без ПДВ-а
са ПДВ-ом
понуда
заведена
1.
2.
„Едит Софт“ Илије Бирчанина
228.970,00
274.764,00
25, Нови Сад
динара
динара
2.
1.
„N-Copy“ д.о.о. из Новог Сада,
250.450,00
300.540,00
Ул. Гаврила Принципа бр. 22
динара
динара
3.
3.
„Connecta“ д.о.о. из Новог
252.750,00
303.300,00
Сада, Ул. С. Јовановића бр. 3а
динара
динара
4.
4.
„Stylos“ д.о.о из Новог Сада,
293.427,17
352.112,60
Ул. Футошки пут бр. 67
динара
динара
Партија 3. - кутије
Редни Бр.под
Назив или шифра понуђача
Укупна
Укупна
број
којим је
понуђена цена понуђена цена
понуда
без ПДВ-а
са ПДВ-ом
заведена
1.
1.
„Stylos“ д.о.о из Новог Сада,
31.850,00
38.220,00
Ул. Футошки пут бр. 67
динара
динара
Из свега напред наведеног, након спроведеног оцењивања и рангирања,
произилази да су најповољније понуде доставили понуђачи:
за Партију 1. – канцеларијски материјал, понуђач „Stylos“ д.о.о из Новог Сада,
Ул. Футошки пут бр. 67, са ценом од 432.499,91 динара, без ПДВ-а и ценом од
518.999,89 динара, са ПДВ-ом
за Партију број 2.- тонери, понуђач „Едит Софт“ Илије Бирчанина 25, Нови Сад,
са ценом од 228.970,00 динара без ПДВ-а и 274.764,00 динара
за партију број 3. – кутије, понуђач „Stylos“ д.о.о из Новог Сада, Ул. Футошки
пут бр. 67, са ценом од 31.850,00 динара, без ПДВ-а и ценом од 38.220,00 динара, са
ПДВ-ом.
С обзиром на све наведено одлучено је као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке Понуђач може поднети
Наручиоцу захтев за заштиту права у року
од 8 дана од дана пријема исте.

В.Ф. ПРЕДСЕДНИКА СУДА
СЛОБОДАН НАДРЉАНСКИ
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