
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА                                                ЈН  1/2019

Наручилац: Народна библиотека „Илија М. Петровић” Пожаревац

Адреса и место: Дринска бр. 2, 12 000 Пожаревац

Број: 404-40/2019

Датум: 22.03.2019. године

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени Гласник РС”
број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), а на основу Извештаја о стручној оцени понуда
бр. 404-39/2019 oд  22.03.2019 године, директорка доноси:

О Д Л У К У 

о додели уговора

У поступку јавне набавке добара мале вредности ЈН бр. 01/2019, додељује се
уговор следећим понуђачима: 

а) за Партију 1.
Партија бр. 1. ,,Нови наслови домаћих и страних аутораˮ,  Пожаревац, ЈН бр.

1/2019.

Назив понуђача

Делфи  књижаре Д.О.О.   https://www.delfi.rs
Краља Петра 45/V

11000 Београд,)
Тел.  011/ 71-55-050,

e-mail: e-mail: info  @delfi.rs  

б) за  Партију 2.

Партија бр. 2. ,,Нови наслови домаћих и страних аутора за Одељење у
Костолцуˮ, ЈН бр. 1/2019.
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Назив понуђача

Делфи  књижаре Д.О.О.   https://www.delfi.rs
Краља Петра 45/V

11000 Београд,)
Тел.  011/ 71-55-050,

e-mail: e-mail: info  @delfi.rs  

– Са  понуђачима  из  става  1.  ове  Одлуке  закључиће  се  Уговор  о  јавној
набавци, којим ће се регулисати међусобна права и обавезе.

О б р а з л о ж е њ е

Наручилац је дана 12.03.2019. године, донео Одлуку о покретању поступка 
јавне набавке добара, бр. 404-23/2019 ЈН бр.  1/2019.  – Књиге, шифра из ОРН 
22113000 – Књиге за библиотеке.

Поступак  јавне  набавке  мале  вредности  је  спроведен  сходно  члану  39.
Закона јер је процењена вредност набавке нижа од 5.000.000 динара без ПДВ-а. 

Процењена вредност набавке ЈНМВ бр. 1/2019:

Партија бр. 1. ,,Нови наслови домаћих и страних аутораˮ,  Пожаревац, ЈН бр. 
1/2019.

Укупно:                    490.500,00  динара без ПДВ-а
 Пдв 10%:                 54.500,00   динара
 Укупна цена:          545.000,00 динара са ПДВ-ом

Партија  бр.  2.  ,,Нови  наслови  домаћих  и  страних  аутора за  Одељење  у
Костолцуˮ, ЈН бр. 1/2019. 

Укупно:          49.500,00 динара    без ПДВ-а             
Пдв 10%:          5.500,00 динара
Укупна цена: 55.000,00 динара  са ПДВ-ом     

Укупна процењена вредност набавке   –        540.000,00динара без ПДВ-а 
     Пдв 10%:                                                           60.000,00
       
Укупна процењена вредност набавке   –     600.000,00динара са ПДВ-ом    
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Средства за јавну набавку су планирана у финансијском плану за 2019: 
економска класификација 515 – Нематеријална имовина, конто 515121 – Књиге у 
библиотеци.

Предмет јавне набавке обликован је у две  партије, и то:

Редни број партије Назив/Опис партије
Партија 1 

Партија бр. 1. ,,Нови наслови домаћих и
страних аутора'' Пожаревац, ЈН бр. 1/2019.

Партија 2 
Партија бр. 2. ,,Нови наслови домаћих и 
страних аутора за Одељење у Костолцу'', 
ЈН бр. 1/2019. 

До истека рока за подношење понуда дана 21.03.2019. године, до 10 часова на
адресу  наручиоца  пристигла  је   по  једна  (1)  понуда  од  стране  једног  (1)
понуђача. 

Поступак је у целости спроведен према Плану набавки. 

Након спроведеног поступка отварања понуда Комисија за јавну набавку је
приступила стручној оцени понуда и сачинила Извештај.

У Извештају о стручној оцени понуда број: 404-39од 22.03.2019. године, 

Комисија за јавну набавку је констатовала следеће:

Благовремено,  тј.  до  21.03.2019.  године,  до  10  часова,   пристигла  је
понуда једног (1) понуђача и то по наведеном реду:
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Ред.
бр.

Број предмета
понуде

Назив понуђача Датум
пријема

Сат

  
    1.

Понуда број 1.
404-36/2019

од 19.03.2019.
год.

Делфи  књижаре Д.О.О,
https://www.delfi.rs
Краља Петра 45/V

11000 Београд,)
Тел.  011/ 71-55-050,
e-mail: info  @delfi.rs                                                                        

За Партију бр. 1. ,,Нови наслови домаћих
и страних аутораˮ,  Пожаревац, ЈН бр.

1/2019.

20.03.2019 10:00h

    2. Понуда број 2.
404-37/2019

од 20.03.2019.год.

Делфи  књижаре Д.О.О,
https://www.delfi.rs
Краља Петра 45/V

11000 Београд,)
Тел.  011/ 71-55-050,
e-mail: info  @delfi.rs  

За Партију бр. 2 ,,Нови наслови домаћих
и страних аутора за Одељење у

Костолцуˮ, ЈН бр. 1/2019.

20.03.2018 10:00h

Неблаговремене понуде: 

Није било неблаговремених понуда.

Комисија је констатовала да је понуђач бр. 1. Делфи  књижаре Д.О.О,
испунио услове из конкурсне документације и то:

1.  понуђач је  регистрован код надлежног органа,  односно уписан у одговарајући
регистар;
 
2. понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде,  кривична  дела  против  животне  средине,  кривично  дело  примања  или
давање мита, кривично дело преваре;

3.  понуђачу није изречена мера забране обављања делатности,  која  је на снази у
време објаве позива за подношење понуда;
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4. понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима  Републике Србије ( или стране државе када  понуђач има седиште  на
њеној територији);

5. понуђач је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о безбедности и
здрављу  на  раду,  запошљавању  и  условима  рада,  заштити  животне  средине  и
гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

Комисија  је  констатовала  да  је   понуђач  поднео  понуде  са  следећим
ценама:

Број предмета – понуде  1/2019 Партија 1.

Назив понуђача:
Делфи  књижаре Д.О.О.

https://www.delfi.rs
Краља Петра 45/V

11000 Београд,)
Тел.  011/ 71-55-050,

e-mail: e-mail: info  @delfi.rs                                                                        

За Партију бр. 1. ,,Нови наслови домаћих и страних
аутораˮ,  Пожаревац, ЈН бр. 1/2019.

Понуђена цена и евенутални попусти
Укупно без ПДВ-а  432.622,68 динара  
ПДВ                             43.332,27 динара
Укупно са ПДВ-ом 475.954,95 динара

Други подаци Рок плаћања   15 дана од испоруке фактуре
Рок за испоруку књига         10        дана
Рок за замену књига              10        дана
Рок важења понуде                30        дана

Број предмета - понуде 1-2/2019 Партија 2.

Назив понуђача:

Делфи  књижаре Д.О.О,
https://www.delfi.rs
Краља Петра 45/V

11000 Београд,)
Тел.  011/71-55-050,

e-mail: e-mail: info  @delfi.rs  

За Партију бр. 2 ,,Нови наслови домаћих и
страних аутора за Одељење у Костолцуˮ,

ЈН бр. 1/2019.
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Понуђена цена и евенутални попусти   
Укупно без ПДВ-а  38.601,92 динара  
ПДВ                             3.860,19 динара
Укупно са ПДВ-ом 42.462,00 динара

Други подаци Рок плаћања   45 дана од испоруке фактуре
Рок за испоруку књига         10        дана
Рок за замену књига              10        дана
Рок важења понуде                30        дана

                                                            
 

Понуђач је доставио следеће обрасце и доказе о испуњености услова за
учешће у поступку:          
   

Понуђач
Доказ

Књижаре
Делфи

Обавезни услови ДА
Финансијски
капацитет

ДА

Пословни капацитет ДА

Након прегледа достављених образаца, доказа о испуњености услова за 
учешће у поступку и осталих делова понуде, уочени су  следећи недостаци у 
понудама:

Нема уочених недостатака. 

Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за 
њихово     одбијање:

     Нема одбијених понуда. 

Критеријум за доделу уговора: 

     Најнижа понуђена цена.
Ранг листа понуђача према критеријуму најнижа понуђена цена:

Партија бр. 1. ,,Нови наслови домаћих и страних аутораˮ,  Пожаревац, ЈН бр.
1/2019.
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Редни
број

Назив понуђача
Понуђена цена без

ПДВ
1.

Делфи  књижаре Д.О.О.   https://www.delfi.rs
Краља Петра 45/V

11000 Београд,)
Тел.  011/ 71-55-050,

e-mail: e-mail: info  @delfi.rs  

Укупно без ПДВ-а  
432.622,68 динара  
ПДВ
43.332,27 динара
Укупно са ПДВ-ом 
475.954,95 динара

Партија бр. 2. 
,,Нови наслови домаћих и страних аутора за Одељење у Костолцуˮ, ЈН бр.

1/2019.

Редни
број

Назив понуђача
Понуђена цена без

ПДВ
1. Делфи  књижаре Д.О.О,   https://www.delfi.rs

Краља Петра 45/V
11000 Београд,)

Тел.  011/71-55-050,
e-mail: e-mail: info  @delfi.rs  

Укупно без ПДВ-а  38.601,92
динара  
ПДВ
3.860,19 динара
Укупно са ПДВ-ом 42.462,00
динара

На  основу  свега  изнетог,  Комисија  за  јавну  набавку  предлаже
одговорном лицу:

а) да уговор за Партију 1.
Партија бр. 1. ,,Нови наслови домаћих и страних аутораˮ,  Пожаревац, ЈН бр.

1/2019.

додели понуђачу:

Назив понуђача Понуђена цена без ПДВ

Делфи  књижаре Д.О.О.   https://www.delfi.rs
Краља Петра 45/V

11000 Београд,)
Тел.  011/ 71-55-050,

e-mail: e-mail: info  @delfi.rs  

Укупно без ПДВ-а  432.622,68 
динара  

б) да уговор за  Партију 2.
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Партија бр. 2. ,,Нови наслови домаћих и страних аутора за Одељење у
Костолцуˮ, ЈН бр. 1/2019.

додели понуђачу:

Назив понуђача Понуђена цена без ПДВ

Делфи  књижаре Д.О.О.   https://www.delfi.rs
Краља Петра 45/V

11000 Београд,)
Тел.  011/ 71-55-050,

e-mail: e-mail: info  @delfi.rs  

Укупно без ПДВ-а  38.601,92 
динара  

На  основу  свега  изнетог,  Комисија  за  јавну  набавку  је  предложила
одговорном лицу да донесе Одлуку као у диспозитиву.

Одговорно  лице  Наручиоца  прихватило  је  предлог  Комисије  за  јавну
набавку, те је на основу законског овлашћења донело Одлуку о додели уговора.

У Пожаревцу, 22.03.2019. године

ДИРЕКТОРКА

    Вера Зарић Митровић

ПОУКА  О  ПРАВНОМ  ЛЕКУ: Против  ове  одлуке  понуђач  може  Наручиоцу
поднети захтев за заштиту права у року од 5 (пет) дана од дана њеног пријема.
Захтев се подноси Републичкој комисији за заштиту права, а предаје се Наручиоцу
непосредно,  путем  телефакса:  012/221-029  или  препорученом  пошиљком  са
повратницом,  на  адресу:  Народна  библиотека  „Илија  М.  Петровић”,  12000
Пожаревац,  Дринска  бр.  2.  Примерак  захтева  подносилац  истовремено  упућује
Републичкој комисији.
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