РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
ПОРЕСКА УПРАВА-ЦЕНТРАЛА
Број: 000-404-01-79/2014-G0082
23.04.2014.године
Београд
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама («Сл.гласник РС», бр. 124/12), и
Закључка Владе РС24 број: 119-198/2014 од 14.01.2014. године директор Пореске управе
доноси:
ОДЛУКУ
о додели уговора у преговарачком поступку без објављивања позива
за подношење понуда
бр. ЈН 10/2014
I
ДОДЕЉУЈЕ СЕ уговор о јавној набавци стручне литературе Каталог цена и
номенклатура возила, Записник о процени вредности возила, друго издање за 2014.
годину и прво издање за 2015. годину, за потребе Пореске управе за коју је поступак
јавне набавке покренут у складу са чл. 36. ст.1. тач. 2. Закона о јавним набавкама,
понуђачу »АМСС Агенција« д.о.о. Београд, Кнегиње Зорке 58 из Београда, матични
број 17167529, ПИБ 100345306.
Укупна вредност уговора износи 1.727.600,00 динара без ПДВ .
II
Ову одлуку доставити понуђачу у року од 3 дана од дана доношења и објавити
на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца у року од 2 дана од дана
доношења.
Образложење
Назив и адреса наручиоца: Министарство финансија, Пореска управа, Београд, Саве
Машковића 3-5.
Интернет старница наручиоца: www.purs.gov.rs/aktuelnosti
Врста наручиоца: Орган државне управе
Број и датум доношења одлуке: 404-01-00079/2014- G0082 од 24.03.2014. године.
Врста предмета: добра
Опис предмета набавке: Каталог цена и номенклатура возила, Записник о процени
вредности возила, друго издање за 2014. годину и прво издање за 2015. годину
Назив и ознака из општег речника набавки:
22213000 – часописи.
Подаци о апропријацији у буџету, односно финансијском плану:
Јавна набавка је предвиђена Законом о буџету Републике Србије за 2014. годину (''Сл.
гласник РС'', број 110/13), глава 16.2, функција 110, економска класификација 426311 стручна литература за редовне потребе запослених).
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Процењена вредност јавне набавке:
2.369.381,00 динара, и то: за 2014. годину 1.241.104,33 динара, а за 2015. годину
1.128.276,67 динара. Средства су предвиђена Планом набавки за 2014. годину од
17.01.2014. године, 4-добра, тачка 1.17.
Разлози и околности које оправдавају примену тог поступка:
Пореска управа у оквиру обављања послова из делокруга своје надлежности има
потребе континуираног праћења прописа, као и потребу перманентне едукације
запослених. «КАТАЛОГ ЦЕНА И НОМЕНКЛАТУРА ВОЗИЛА» и «Записник о процени
возила» спадају у оквир обавезне стручне литературе, јер пружају податке од значаја за
обрачун пореза код промета возила.
С обзиром да је »АМСС Агенција« д.о.о. Београд, Рузвелтова 43, издавач наведене
стручне литературе, а чланом 36. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама је предвиђено
да, ако због техничких, односно уметничких разлога предмета јавне набавке или из
разлога повезаних са заштитом искључивих права, набавку може испунити само одређени
понуђач, тиме се стичу услови да се спроведе преговарачки поступак без објављивања
јавног позива, у складу са Законом о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' број
124/12).
Наручилац је доставио Управи за јавне набавке Захтев за мишљење о основаности
примене преговарачког поступка, те је Управа, сходно члану 36. став 4. Закона о јавним
набавкама, дана 03.02.2014. године доставила позитивно мишљење број 404-02-282/14 на
основу ког је наручилац покренуо предметни поступак.
Основни подаци о понуђачу и елементима понуде:
Дана 04.04.2014. године понуђач „АМСС Агенција'' д.о.о. Београд, Кнегиње Зорке
бр. 58, ПИБ 100345306, матични број: 17167529, доставио је благовремено понуду бр.
000-404-01-00143/2014-G0085.
Отварање понуда спроведено је 07.04.2014. године о чему је сачињен Записник о
отварању број: 000-404-01-00143/2014-G0085 од 07.04.2014. године. Записником о
отварању понуде констатовано је:
1. Укупна вредност понуде- износи 1.727.600,00 динара без ПДВ.
2. Услови плаћања: за друго издање за 2014 годину је 15 дана од дана закључења уговора.
за прво издање за 2015. годину је 15 дана од дана испоруке првог
издања за 2015. годину.
3. Рок важења понуде је 30 дана од дана отварања понуде.
Даље, записником о отварању понуда констатовано је да достављена понуда нема
недостатке.
Записником о преговарању констатовано је да је Наручилац у позиву за достављање
понуде и у Конкурсној докуменацији одредио да ће са понуђачем преговарати око укупне
вредности понуде (цене) која је предмет набавке.
Укупна вредност понуде износи 1.727.600,00 динара без ПДВ.
Како понуђач није присуствовао поступку отварања и преговарања понуда то је
комисија констатовала да понуђена цена из понуде је уједно и коначна цена.
Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда:
Достављена понуда није одбијена јер је прихватљива у смислу члана 3. тачка 33.
Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12).
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Критеријум за оцењивање понуде је: «најниже понуђена цена»
Како је понуда понуђача „АМСС Агенција'' д.о.о. Београд, Кнегиње Зорке бр. 58, ПИБ
100345306, матични број: 17167529, једина поднета понуда, то је уједно и најниже
понуђена цена.
Основни подаци о понуђачу и понуди којој је додељен уговор:
Уговор се додељује у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама понуђачу „АМСС
Агенција'' д.о.о. Београд, Кнегиње Зорке бр. 58, ПИБ 100345306, матични број: 17167529.
Понуда је заведена под бројем: 000-404-01-143/2014-G0085. Укупна вредност предмета
набавке износи 1.727.600,00 динара без ПДВ, односно 2.073.120,00 динара са ПДВ.
Уговор ће бити закључен за друго издање за 2014. годину и прво издање 2015. годину и
то за: Каталог цена и номенклатура возила, Записник о процени вредности возила.
Одлука ће бити достављена понуђачу и објављена на Порталу јавних набавки и интернет
странаци Наручуоца, у року од 2 дана од дана доношења у складу са чланом 36. став 11.
Закона о јавним набавкама.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке понуђач може наручиоцу
поднети захтев за заштиту права у року од
10 дана од дана пријема.
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