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Број: 47-8
Датум: 27. новембар 2017. године
Нa oснoву члaнa 108. Зaкoнa o jaвним нaбaвкaмa („Сл. гласник РС“, број 124/12, 14/15 и
68/15), и Извештаја о стручној оцени понуда Комисије за јавну набавку услугa - услуге
штампања, редни број: ЈНМВ 1/2017, број 47-7 од 24. новембра 2017. године,
в.д.директора Позоришног музеја Војводине Миодраг Кајтез доноси
OДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА
УСЛУГЕ ШТАМПАЊА
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ: ЈНМВ 1/2017
Додељује се уговор за јавну набавку мале вредноси услуга - услуге штампања ЈНМВ
1/2017, за партију 1. Часопис НИТИ бр. 6, понуђачу САЈНОС ДОО, Момчила Тапавице
2, Нови Сад. Вредност додељеног уговора износи износи 81.000,00 динара без ПДВ-а.
Додељује се уговор за јавну набавку мале вредноси услуга - услуге штампања ЈНМВ
1/2017 за партију 2. Креирање идентитета позоришта, Љубица Ристовски, понуђачу
САЈНОС ДОО, Момчила Тапавице 2, Нови Сад. Вредност додељеног уговора износи
износи 78.000,00 динара без ПДВ-а.
Додељује се уговор за јавну набавку мале вредноси услуга - услуге штампања ЈНМВ
1/2017 за партију 3. Од снова до остварења - уметност певања Вере Ковач Виткаи,
понуђачу САЈНОС ДОО, Момчила Тапавице 2, Нови Сад. Вредност додељеног уговора
износи износи 281.400,00 динара без ПДВ-а.
Додељује се уговор за јавну набавку мале вредноси услуга - услуге штампања ЈНМВ
1/2017 за партију 4. Каталин Каич, У славу глумца и сценске игре, понуђачу САЈНОС
ДОО, Момчила Тапавице 2, Нови Сад. Вредност додељеног уговора износи износи
106.500,00 динара без ПДВ-а.
Додељује се уговор за јавну набавку мале вредноси услуга - услуге штампања ЈНМВ
1/2017 за партију 5. Каталог Од портрета до сценског покрета, понуђачу САЈНОС
ДОО, Момчила Тапавице 2, Нови Сад. Вредност додељеног уговора износи износи
60.600,00 динара без ПДВ-а.
Oбрaзлoжeњe
Нaручилaц je дaнa 9. новембра 2017. године дoнeo Oдлуку o пoкрeтaњу пoступкa jaвнe
нaбaвкe, брoj : 47. од 9. новембра 2017. године.
Пoзив зa пoднoшeњe пoнуда и Конкурсна документација за предметну набавку
oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и интeрнeт стрaници Нaручиoцa дaнa 10.
новембра 2017. године.

Нaкoн спрoвeдeнoг пoступкa oтвaрaњa пoнудa и сaчињaвaњa Зaписникa o oтвaрaњу
пoнудa, брoj 47-6 од 21. новембра 2017. године, Кoмисиja зa jaвну нaбaвку (дaљe:
Кoмисиja) je приступилa стручнoj oцeни пoнудa, дaтoj у Извeштajу о стручној оцени
понуда број 47-7 од 24. новембра 2017. године.
У Извeштajу o стручнoj oцeни пoнудa Кoмисиja je кoнстaтoвaлa слeдeћe:
1.Предмет јавне набавке:
Прeдмeт jaвнe нaбaвкe су услуге: Услуге штампња.
Јавна набавка је обликована у пет партија и то:
партија 1: Часопис НИТИ бр. 6
партија 2: Креирање идентитета позоришта, Љубица Ристовски
партија 3: Од снова до остварења - уметност певања Вере Ковач Виткаи
партија 4: Каталин Каич, У славу глумца и сценске игре
партија 5: Каталог Од портрета до сценског покрета
Нaзив и oзнaкa из oпштeг рeчникa нaбaвки: 79810000 – Услуге штампања
2.Процењена вредност јавне набавке је:
Укупна процењена вредност јавне набавке: 629.070,00 динара без ПДВ-а.
Процењена вредност по партијама:
партија 1: Часопис НИТИ бр. 6, процењена вредност без обрачунатог ПДВ-а: 85.000,00
партија 2: Креирање идентитета позоришта, Љубица Ристовски, процењена вредност
без обрачунатог ПДВ-а: 81.810,00 динара,
партија 3: Од снова до остварења - уметност певања Вере Ковач Виткаи, процењена
вредност без обрачунатог ПДВ-а: 289.540,00 динара,
партија 4: Каталин Каич, У славу глумца и сценске игре, процењена вредност без
обрачунатог ПДВ-а: 109.090,00 динара,
партија 5: Каталог Од портрета до сценског покрета, процењена вредност без
обрачунатог ПДВ-а: 63.630,00 динара.
3.Основни подаци о понуђачима
Наручилац је благовремено примио понудe за партију 1, 2, 3, 4 и 5 од следећих понуђача:
Ред.
број

Број под којим је
понуда заведена

47/1;
21.11.2017
47/2;
21.11.2017

Назив и седиште
понуђача
САЈНОС ДОО,
Момчила
Тапавице 2, Нови
Сад
БИРОГРАФ
КОМП, Атанасија
Пуље 92, Земун

Партија/партиј
е за коју је
поднета понуда

Датум
пријема

Час
пријема

1,2,3,4,5

21.11.2017

9:40

1,2,3,4,5

21.11.2017

9:52

4. Понуде које су одбијене, разлоге за њихово одбијање и понуђену цену тих понуда:
Понуда понуђача БИРОГРАФ КОМП, Атанасија Пуље 92, Земун одбијена је јер није
доставио уговор о раду или уоговор о другој врсти ангажовања за два мастер графичка
инжињера, а из М/МА обрасца (или другог сличног обрасца) се не види занимање према
радном месту које је тражено у конкурсној документацији а то је мастер графички
инжењер.
Наиме, Комисија за јавну набавку (у даљем тексту: Комисија) је у конкурсној
документацији у погледу кадровског капацитета тражила да се достави М/МА образац за
најмање 5 запослених лица (у радном односу или ангажованих по другом основу) из
којих се види да су запослена лица пријављена на пензијско осигурање и од којих је:
најмање 1 (један) офсет машиниста, 1 (један) књиговезац – техничар дораде и 2 (два)
мастер графичка инжењера.
Даље је наведено да уколико се из обрасца не види наведено занимање према радном
месту да је потребно доставити и фотокопије уговора о раду или уговора о ангажовању
по другом основу.
Понуђач је уместо уговора о раду за једно лице доставио документ - диплому, што
наручилац има обавезу да прихвати као валидан доказ само уколико се на основу
достављене врсте доказа односно дипломе може утврдити стварна садржина понуде.
Међутим, из достављеног документа се не види да ли је лице завршило студије према
прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању
("Службени гласник Републике Србије", број 76/05), односно да ли је у конкретном
случају лице које је стекло VII-1 степен стручне спреме изједначено са лицима која
стекну назив мастер. Ниаме, иако је у дипломи наведено да је лице уписало факултет
2004/05, не значи аутоматски да је и завршило студије према прописима који су важили
до ступања на снагу Закона о високом образовању ("Службени гласник Републике
Србије", број 76/05). Према члану 149. Закона о високом образовању ("Службени
гласник Републике Србије", број 88/2017) и Аутентичном тумачењу одредаба члана 127.
ст. 1. и 2. Закона о високом образовању ("Службени гласник Републике Србије", број
76/05) наведно је да лице које је стекло, или стекне одговарајући академски, стручни или
научни назив (у даљем тексту: назив) према прописима који су важили до ступања на
снагу Закона о високом образовању ("Службени гласник Републике Србије", број 76/05),
задржава право на његово коришћење у складу са прописима према којима их је стекло.
Из наведеног произилази да лице има право (не и обавезу) да заврши студије према
прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању
("Службени гласник Републике Србије", број 76/05).
Поред тога, предвиђена је могућност да лице може тражити од високошколске установе
у којој је стекло назив да му у поступку и под условима прописаним општим актом
високошколске установе, а у складу са критеријумима за усклађивање стечених назива
које прописује Конференција универзитета, односно Конференција академија
струковних студија, утврди да раније стечени назив одговара неком од назива из члана
95. Закона о високом образовању, у овом случају мастер.
Поред наведеног, на интернет страници факултета не постоји јавно доступни податак да
ли је неко конкретно лице завршило студије према прописима који су важили до ступања
на снагу Закона о високом образовању ("Службени гласник Републике Србије", број
76/05) или након ступања на снагу наведеног Закона.

За друго лице је достављен МА образац из кога се види да је лице пријављено на
обавезно социјано осигурање и да има VII-1 степен стручне спреме али се као и у
претходном случају не може утврдити да ли је лице мастер графички инжењер, како је то
у конкурсној документацији тражено.
У погледу техничког капацитета представник понуђача САЈНОС ДОО искористио је
право увида у достављену документацију и констатовао на записник да у понуди
понуђача БИРОГРАФ КОМП недостају докази за следеће машине:
– машина за сакупљање савијених табака
– машина за украсни биг
– машина за лепљење форзеца
– и машина за лепљење капитала.
Комисија је приликом стручне оцене понуда оценила да је понуђач БИРОГРАФ КОМП
доставио доказе за сву тражену опрему те да је у погледу техничког капацитета понуђач
БИРОГРАФ КОМП испунио услове.
Понуђене цене понуђача БИРОГРАФ КОМП
Партија 1. Часопис НИТИ бр. 6
Назив понуђача (или шифра понуђача): БИРОГРАФ КОМП
Број под којим је понуда заведена: 47/2 (заведено код наручиоца) 90 од 20.11.2017
Подаци из понуде
Начин на који
САМОСТАЛНО
понуђач наступа
Укупна понуђена
63.115,00
цена без ПДВ-а
Укупна понуђена
75.738,00
цена са ПДВ-ом
Рок за извршење
10 дана
услуге
Рок важења
30
понуде
Једнична цена без 126,23
ПДВ-а
Једнична цена са
151,47
ПДВ-ом
Партија 2. Креирање идентитета позоришта, Љубица Ристовски
Назив понуђача (или шифра понуђача): БИРОГРАФ КОМП
Број под којим је понуда заведена: 90 од 20.11.2017
Подаци из понуде
Начин на понуђач САМОСТАЛНО
наступа
Укупна понуђена
77.852,00
цена без ПДВ-а
Укупна понуђена
93.422,40
цена са ПДВ-ом
Рок за извршење
10
услуге

Рок важења
понуде
Једнична цена без
ПДВ-а
Једнична цена са
ПДВ-ом

30
389,26
467,11

Партија 3. Од снова до остварења - уметност певања Вере Ковач Виткаи
Назив понуђача (или шифра понуђача): БИРОГРАФ КОМП
Број под којим је понуда заведена: 90 од 20.11.2017.
Подаци из понуде
Начин на понуђач САМОСТАЛНО
наступа
Укупна понуђена 230.076,00
цена без ПДВ-а
Укупна понуђена 253.083,60
цена са ПДВ-ом
Рок за извршење 10
услуге
Рок важења
30
понуде
Једнична цена без 383,46
ПДВ-а
Једнична цена са 460,15
ПДВ-ом
Партија 4. Каталин Каич, У славу глумца и сценске игре
Назив понуђача (или шифра понуђача): БИРОГРАФ КОМП
Број под којим је понуда заведена: 90 од 17.11.2017.
Подаци из понуде
Начин на понуђач САМОСТАЛНО
наступа
Укупна понуђена 97.446,00
цена без ПДВ-а
Укупна понуђена 116.935,20
цена са ПДВ-ом
Рок за извршење
10
услуге
Рок важења
30
понуде
Једнична цена без 324,82
ПДВ-а
Једнична цена са 389,78
ПДВ-ом
Партија 5. Каталог Од портрета до сценског покрета
Назив понуђача (или шифра понуђача): БИРОГРАФ КОМП
Број под којим је понуда заведена: 90 од 17.11.2017.
Подаци из понуде

Начин на понуђач
наступа
Укупна понуђена
цена без ПДВ-а
Укупна понуђена
цена са ПДВ-ом
Рок за извршење
услуге
Рок важења
понуде
Једнична цена без
ПДВ-а
Једнична цена са
ПДВ-ом

САМОСТАЛНО
53.410,00
64.092,00
10 дана
30 дана
267,05
320,46

5. Ако је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно образложење –
начин на који је утврђена та цена:
нема.
6. Критеријум за доделу уговора
Критеријум за доделу уговора за предметну јавну набавку је најнижа понуђена цена.
Уколико два или више понуђача имају понуде са истом понуђеном ценом, уговор за
предметну набавку ће се доделити понуђачу који у својој понуди наведе краћи рок
испоруке.
У случају да Наручилац прими две или више понуда са истом понуђеном ценом и истим
понуђеним роком испоруке Комисија ће у складу са чланом 84. став 4. Закона о јавним
набавкама применити жреб као начин на који ће доделити уговор.
Комисија ћe упутити писaни пoзив пoнуђaчимa који поднесу понуде са истом ценом и
истим роком за испоруку дa присуствуjу пoступку избoрa нajпoвoљниje пoнудe, oднoснo
дoдeли угoвoрa, путeм жрeбa.
Поступак жребања ће се спровести јавно у прoстoриjaмa Нaручиoцa, у Нoвoм Сaду,
Краља Александра 5/1. Пoступaк ћe спровести Кoмисиjа зa предметну jaвну нaбaвку.
O пoступку дoдeлe угoвoрa путeм жрeбa Кoмисиja ћe вoдити зaписник. Кoмисиja ћe
oбeзбeдити тeхничкe услoвe зa спрoвoђeњe пoступкa избoрa нajпoвoљниje пoнудe, путeм
жрeбa. Пaпири сa пoдaцимa o пoнуђaчимa, истe вeличинe и бoje, бићe кoвeртирaни у
идeнтичним кoвeртaмa и стaвљeни прeд свим присутним лицимa, у прaзну кутиjу.
Члан Кoмисиje ћe из кутиje извући jeдaн кoвeрaт кojи сaдржи пoдaткe o jeднoм пoнуђaчу.
Пoнуђaчу кojи будe изaбрaн нa нaвeдeни нaчин, бићe дoдeљeн угoвoр.
На основу спроведеног прегледа и оцењивања понуда Комисија је извршила рангирање
истих на основу критеријума најнижа понуђена цена:
Понуђач САЈНОС ДОО је своје понуде за партију 1,2,3,4 и 5 попунио на следећи начин:
Партија 1. Часопис НИТИ бр. 6
Назив понуђача (или шифра понуђача): SAJNOS doo
Број под којим је понуда заведена: 47/1 (заведено код наручиоца), 232/1-17 од
17.11.2017
Подаци из понуде

Начин на који
понуђач наступа
Укупна понуђена
цена без ПДВ-а
Укупна понуђена
цена са ПДВ-ом
Рок за извршење
услуге
Рок важења
понуде
Једнична цена без
ПДВ-а
Једнична цена са
ПДВ-ом

САМОСТАЛНО
81.000,00
89.100,00
10 дана
33 дана
162,00
178,20

Партија 2. Креирање идентитета позоришта, Љубица Ристовски
Назив понуђача (или шифра понуђача): SAJNOS doo
Број под којим је понуда заведена: 232/2-17 од 17.11.2017.
Подаци из понуде
Начин на понуђач САМОСТАЛНО
наступа
Укупна понуђена 78.000,00
цена без ПДВ-а
Укупна понуђена 85.800,00
цена са ПДВ-ом
Рок за извршење 10 дана
услуге
Рок важења
33 дана
понуде
Једнична цена без 390,00
ПДВ-а
Једнична цена са 429,00
ПДВ-ом
Партија 3. Од снова до остварења - уметност певања Вере Ковач Виткаи
Назив понуђача (или шифра понуђача): SAJNOS doo
Број под којим је понуда заведена: 232/3/17; од 17.11.2017.
Подаци из понуде
Начин на понуђач САМОСТАЛНО
наступа
Укупна понуђена 281.400,00
цена без ПДВ-а
Укупна понуђена 309.540,00
цена са ПДВ-ом
Рок за извршење 10 дана
услуге
Рок важења
33 дана
понуде
Једнична цена без 469,00
ПДВ-а
Једнична цена са 515,90

ПДВ-ом
Партија 4. Каталин Каич, У славу глумца и сценске игре
Назив понуђача (или шифра понуђача): SAJNOS doo
Број под којим је понуда заведена:232/-17, 17.11.2017.
Подаци из понуде
Начин на понуђач САМОСТАЛНО
наступа
Укупна понуђена 106.500,00
цена без ПДВ-а
Укупна понуђена 117.150,00
цена са ПДВ-ом
Рок за извршење 10 дана
услуге
Рок важења
33 дана
понуде
Једнична цена без 355,00
ПДВ-а
Једнична цена са 390,50
ПДВ-ом
Партија 5. Каталог Од портрета до сценског покрета
Назив понуђача (или шифра понуђача): SAJNOS DOO
Број под којим је понуда заведена: 232/5-17;17.11.2017
Подаци из понуде
Начин на понуђач САМОСТАЛНО
наступа
Укупна понуђена 60.600,00
цена без ПДВ-а
Укупна понуђена 66.660,00
цена са ПДВ-ом
Рок за извршење 10
услуге
Рок важења
33
понуде
Једнична цена без 303,00
ПДВ-а
Једнична цена са 333,33
ПДВ-ом
Комисија констатује да је понуда понуђача САЈНОС ДОО за све партије (1, 2, 3, 4 и 5)
прихватљива и одговарајућа те се применом наведеног критеријума констатује следеће:
Понуда понуђача САЈНОС ДОО, Момчила Тапавице 2, Нови Сад, за јавну набавку мале
вредноси услуга - услуге штампања за партију 1 Часопис НИТИ бр. 6, чија укупна
понуђена цена износи 81.000,00 динара без ПДВ-а је најповољнија и зато предлаже
одговорном лицу Научиоца да њему додели уговор за партију 1;
Понуда понуђача САЈНОС ДОО, Момчила Тапавице 2, Нови Сад, за јавну набавку мале
вредноси услуга - услуге штампања за партију 2, Креирање идентитета позоришта,
Љубица Ристовски чија укупна понуђена цена износи 78.000,00 динара без ПДВ-а је

