РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ
ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ
02 број : 404-2495-8/2020-4
Београд, 29. јула 2020. године

На основу члана 108 Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/12,
14/15 и 68/15) и члана 27 Закона о председнику Републике ("Сл. гласник РС", бр. 111/07),
доносим

ОДЛУКУ О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
у поступку јавне набавке мале вредности број 1/2020
- услуге штампања за потребе Генералног секретаријата председника Републике

1. Оквирни споразум се закључује са Понуђачем, ЈП „Службени гласник“, из
Београда, Улица Јована Ристића бр. 1, на основу достављене понуде број 07-6459 од 15.
јула 2020. године, код Наручиоца заведена под бројем 02 број: 404-2495-4/2020-4 од 20.јула
2020. године.
Образложење:
Наручилац је дана 29. јуна 2020. године донео Одлуку о покретању поступка јавне
набавке мале вредности 1/2020, 02 број: 404-2495/2020-4.
Дана 10. јула 2020. године на Порталу јавних набавки и интернет страници
Наручиоца објављени су позив за подношење понуда и конкурсна документација, које је
припремила Комисија за јавну набавку мале вредности број 1/2020, образована Решењем
02 број: 404-2495-1/2020-4 од 29. јуна 2020. године. Рок за подношење понуда је истекао 20.
јула 2020. године у 10,00 часова.
Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о
отварању понуда 02 број: 404-2495-6/2020-4 од 20. јула 2020. године, Комисија за
предметну јавну набавку приступила је прегледу, оцени и рангирању понуда и сачинила
Извештај о стручној оцени понуда 02 број: 404-2495-7/2020-4 од 21. јула 2020. године.
У извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће:
1. Предмет јавне набавке су услуге штампања за потребе Генералног
секретаријата председника републике (назив и ознака из општег речника: Услуге штампања
– 79810000).

2. Процењена вредност јавне набавке износи 3.000.000,00 динара
(тримилионадинара) без ПДВ-а за период од две године, за који је планирамо закључење
оквирног споразума.
3. У поступку јавне набавке учествовао је један Понуђач, ЈП „Службени гласник“ из
Београда, Улица Јована Ристича бр. 1, који је поднео понуду бр. 07-6459 од 15. јула 2020.
године, а која је заведена код Наручиоца под бројем 02 број: 404-2495-4/2020-4 од 20. јула
2020. године.
4. Критеријум за доделу уговора, односно закључење оквирног споразума је
најнижа понуђена цена.
С обзиром да се ради о услугама чији обим није могуће потпуно прецизно утврдити
на годишњем нивоу и за време важења оквирног споразума, Наручилац је унапред одредио
вредност оквирног споразума, који се закључује на две године, као процењену вредност
јавне набавке, док вредност из понуде представља објективан основ за примену
критеријума „најнижа понуђена цена“ и служи за вредновање и рангирање понуда по том
основу.
5. На основу свега горе наведеног Комисија је предложила Наручиоцу да донесе
Одлуку о закључењу оквирног споразума са понуђачем ЈП „Службени гласник“, са
седиштем у Београду, Улица Јована Ристића бр.1, који је доставио понуду број 07-6459 од
15. јула 2020.године, заведену код наручиоца под бројем 02 број: 404-2495-4/2020-4 од 20.
јула 2020. године.
На основу предлога Комисије за јавну набавку мале вредности 1/2020, одлучено је
као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке понуђач може
поднети захтев за заштиту права у
року од пет дана од дана
објављивања одлуке на Порталу
јавних набавки. Захтев за заштиту
права подноси се наручиоцу, а
копија се истовремено доставља
Републичкој комисији.

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР
ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ

Никола Селаковић

