
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ “СТАН” 
Број: ЈН 405-3/2020 

Датум: 17.06.2020. године 

УЖИЦЕ 

 

 На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 

124/2012, 14/15 и 68/2015 - у даљем тексту: Закон), члана 51. Статута наручиоца, члана 44. 

Правилникa о ближем уређивању поступка јавне набавке  и Извештаја Комисије за јавне 

набавке, ЈН 405-3/2020 од 17.06.2020. године, директор наручиоца доноси:  

 

ОДЛУКУ 

о додели уговора о јавној набавци услуга  

штампања и ковертирања рачуна и тужби 
 

1. Наручилац Јавно предузеће “Стан” из Ужица, у поступку јавне набавке број ЈН 405-

3/2020, уговор о јавној набавци услуга штампања рачуна и тужби, додељује Предузећу 

за телекомуникације “Телеком Србија” А.Д. улица Таковска бр. 2. 

 

2. Ову одлуку објавити на порталу јавних набавки и на сајту наручиоца. 

 

Образложење 
 Наручилац је дана 03.06.2020. године донео Одлуку о покретању поступка јавне 

набавке мале вредности, број ЈН 405-3/2020 за јавну набавку услуга штампања и ковертирања 

рачуна и тужби.  

 Наручилац је 05.06.2020. године, објавио позив за подношење понуда и конкурсну 

документацију на Порталу јавних набавки и на сајту наручица.  

 До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца благовремено су поднете две  

понуде. 

 Након спроведеног отварања понуда, Комисија за јавне набавке (у даљем тексту: 

Комисија)  приступила је стручној оцени понуда и сачинила Извештај о стручној оцени 

понуда бр. ЈН 405-3/2020 од 17.06.2020. године, којим је, поред осталог, констатовала следеће: 

 “1. Врста предмета јавне набавке: услуге.  

 2. Подаци о јавној набавци:  
 Предмет јавне  набавке бр. ЈН 405-3/2020 су услуге – штампањеи ковертирање рачуна 

и тужби.  

 Износ планираних средстава за јавну набавку: до 1.610.000,00 динара без ПДВ. 

 Подаци у плану набавки: Позиција 1.2.1. Услуге штампања рачуна и тужби.  

 Процењена вредност јавне набавке:  до 1.610.000,00 динара, без ПДВ. 

 

3. Основни подаци о понуђачима и понудама: 

 

 

Назив/име понуђача: 

Број под којим је 

понуда заведена: 

Датум и час 

пријема понуде: 

Заједничка понуда: 1.Технобиро д.о.о. 

Београд, ул. Варваринска 14  (носилац посла)  

2. Fitek Solutions d.o.o. Нови Београд, Т. бунар 

185 

 

571 

 

12.06.2020. године 

Предузеће за телекомуникације “Телеком 

Србија” А.Д. ул. Таковска бр. 2 

 

580 

16.06.2020. године 

у 09,20
h
 



 

 

4.Називи понуђача чије су понуде одбијене са понуђеним ценама и разлог одбијања: 
 

Број под којим је 

понуда заведена 

код понуђача: 

 

Назив 

понуђача: 

 

Понуђене цене/динара без 

ПДВ: 

 

Разлог за одбијање 

понуде: 

 

1006/1 од 

10.06.2020.године 

Технобиро д.о.о. 

Београд, ул. 

Варваринска 14  

(носилац посла) 

са Fitek Solutions 

d.o.o. Нови 

Београд, Т. бунар 

185 

Укупно: 4,92 динара, а: 

- 3,60 по рачуну - за штампање 

и ковертирање рачуна  

- 1,30 по тужби - за штампање 

тужби, и 

- 0,02 по флајеру за паковање 

флајера 

Рок испоруке: 2 дана 

 

Понуда је рангирана 

са мањим бројем 

бодова од 

најповољније понуде 

 

 

 5. Начин примене методологије доделе пондера: критеријум за оцењивање понуде је 

економски најповољнија понуда. Елементи и релативан значај елемената на основу којих су 

оцењиване/вредноване понуде, од укупно 100 пондера, односно бодова, су: 

 

 5.1. Понуђена цена - до 97 бодова, који се утврђује применом формуле из 

поделемената, и то: 

 

  а) Штампa и ковертирањe рачуна СОН -  до 85 бодова,  који  се оцењује 

применом формуле:  

најповољнија цена x 85 

понуђена цена     

 

 

  б) Штампање и ковертирање тужби – до 8 бодова,  који се оцењује  

применом формуле:  

најповољнија цена x 8 

понуђена цена 

   

 

  в) Паковање рекламних флајера – до 4 бода, који ће се оцењивати применом 

формуле:   

најповољнија цена x 4: 

понуђена цена 

 

    

  5.2.Рок извршења услуге - до 3 бода: 

 1 дан – 3 бода 

 2 дана – 2 бода 

 3 дана – 1 бод. 

 

 



 

 Рангирање  је извршено на следећи начин: 

 

 

Понуђач: 

 

Елеменат критеријума: 

 

 

 

 

Укупно 

(1. + 2.): 

 

1. Понуђена цена (до 97 бодова) 

2. Рок извршења 

(до 3 бода): 

Рачуни  
(до 85 бодова) 

Тужбе  
(до 8 бодова) 

Флајери  
(до 4 бода) 

1 дан 

(3 бода) 
2 дана 

(2 бода) 
3 дана 

(1 бод) 

Технобиро ДОО 

(са Fitek solutions)   

(3,56х85):3,60 
= 84,0555.... 

(1,26x8):1,30 
=7,7538.... 

 

4 

 

- 

 

2 

 

- 
 

97,8094... 

“Телеком Србија” 85 8 4 3 - - 100 

 

 6. Назив понуђача коме се додељује уговор:  
 Комисија, после стручне оцене понуде, констатује да уговор треба доделити:  понуђачу 

који је наступио самостално – Предузећу за телекомуникације “Телеком Србија” А.Д. ул. 

Таковска број 2, са понуђеним:  

1. ценом од укупно 4,84 динара  без ПДВ, односно 5,80 динара са ПДВ по 

јединичним ценама од:  

 3,56 динара без ПДВ, а 4,27 динара са ПДВ, по рачуну - за штампање и 

ковертирање рачуна,  

 1,26 динара без ПДВ, односно  1,51 динара са ПДВ по тужби - за штампање 

тужби, и 

 0,02 динара без ПДВ, односно 0,024 по флајеру - за паковање рекламних 

флајера. 

 

2. роком плаћања  на рачун понуђача од 30 дана од дана испоставе рачуна, 

3. роком испоруке од 1 дана од достављања (материјала за штампање),  

4. местом испоруке на адресу: ЈП Пошта Србије, РЈ Ужице, ул. Михаила Пупина 5, 

сортирано и спаковано по јасно раздвојеним улицама и насељима, и 

5. роком важења понуде од 60 дана од дана отварања понуда. 
 

 На основу Извештаја о стручној оцени понуда, одлучено је као у диспозитиву ове 

одлуке. 

 

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове одлуке може се поднети захтев за заштиту 

права у року од 5 дана од дана објављивања одлуке на порталу јавних набавки. 

 

 

                                       ДИРЕКТОР 

           

              Дејан Нијемчевић 

 

 

Доставити/објавити: 
 објавити на порталу јавних набавки и сајту предузећа 

 Архиви набавке. 

 


