Наручилац
Адреса
Број одлуке
Датум

ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА
Београд, ул. Радоја Домановића бр. 27
2/656
25.07.2018. године

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12,
14/2015 и 68/2015), директор „Дома ученика средњих школа Београд“ доноси:

ОДЛУКУ
о додели уговора
Уговор за набавку добара - Софтвери, за партију 1 – Софтвер за креирање и
праћење документације система менаџмента, на основу „Извештаја о стручној оцени
понуда“ број 2/653 од 24.07.2018. године, додељује се понуђачу Агенција „ДВА С“,
Крагујевац, ул. Зетска бр. 11, који је доставио понуду број 2/643 од 19.07.2018. године
(код наручиоца), а број 11/18 од 17.07.2018. године (код понуђача).
О б р а з л о ж е њ е:
Наручилац је дана 06.07.2018. године донео Одлуку број 2/612 о покретању поступка
јавне набавке добара број ДУ-ЈНМВ-14/18 – Софтвери, обликовану у две партије.
За наведену јавну набавку наручилац је дана 12.07.2018. године објавио Позив за
подношење понуда на Порталу јавних набавки и својој интернет страници.
Након спроведеног отварања понуда, Комисија за јавне набавке је приступила
стручној оцени понуда и сачинила извештај о истом.
У „Извештају о стручној оцени понуда“ бр. 2/653 од 24.07.2018. године, Комисија за
јавну набавку је констатовала следеће:
1) Предмет јавне набавке: Добра – Софтвери, партија 1 – Софтвер за креирање и
праћење документације система менаџмента;
2) Подаци из плана набавке који се односе на предметну јавну набавку:
- врста поступка јавне набавке: јавна набавка добара мале вредности (чл.39.ст.1 Закона
о јавним набавкама);
- интерни редни број јавне набавке за текућу годину: ДУ-ЈНМВ-14/18;
- редни број у Плану набавки за 2018. годину - 1.1.16;
- шифра и назив из општег речника набавке за партију 1 – Софтвер за креирање и
праћење документације система менаџмента, ОРН: 72262000 – Услуге израде софтвера;
3) Процењена вредност јавне набавке, обликоване у 2 партије је:
Укупна процењена вредност јавне набавке:

1.920.000,00 динара, без пдв-а

Партија 1: Софтвер за креирање и праћење
420.000,00 динара, без пдв-а
документације система менаџмента
Партија 2: Софтвер за магацинско
1.500.000,00 динара, без пдв-а
пословање
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4) Основни подаци о понуђачима: Укупан број поднетих понуда за партију 1 је 2 (две).
број под
којим је
понуда
заведена
2/643
2/644
-

назив или шифра понуђача
Агенција „ДВА С“, Крагујевац, ул. Зетска
бр. 11
EXTREME DOO, Београд, ул. Салвадора
Аљендеа бр. 33/14;

датум
пријема

час
пријема

19.07.2018.

13:00

19.07.2018.

13:35

Нема неблаговремених понуда

5) Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђенa ценa тих понуда:
5.1.Чланом 3. став 1. тачка 33. Закона о јавним набавкама, прописано је да је прихватљива
понуда - понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака,
која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе
понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке.
Чланом 107. став 1. Закона о јавним набавкама, прописано је да је Наручилац дужан да у
поступку јавне набавке, пошто прегледа и оцени понуде, одбије све неприхватљиве
понуде.
5.2. На основу тачке 5.1. одбијена је понуда понуђача: EXTREME DOO, Београд, ул.
Салвадора Аљендеа бр. 33/14; матични број: 17195875; ПИБ: 101727796.
Број понуде: 2/644 од 19.07.2018. године (код наручиоца), односно 243/18 од 19.07.2018.
године (код понуђача);
Понуђена цена: 1.188.000,00 динара, без пдв-а.
Разлози одбијања:
-Понуда се одбија као неприхватљива, јер је понуђач у поднетој понуди понудио цену која
је виша од процењене вредности предметне јавне набавке за партију 1.
На основу свега наведеног Комисија за јавне набавке наручиоца је констатовала да
је понуда бр. 243/18 од 19.07.2018. године, понуђача EXTREME DOO, Београд, ул.
Салвадора Аљендеа бр. 33/14, „НЕПРИХВАТЉИВА“.
6) Критеријум за оцењивање понуде:
-најнижа понуђена цена у динарима (РСД), без ПДВ-а.
6.1 Понуђач: Агенција „ДВА С“, Крагујевац, ул. Зетска бр. 11, ПИБ: 103374984, матични
број: 56609253, понуда број: 2/643 од 19.07.2018. године (код наручиоца), а број 11/18 од
17.07.2018. године (код понуђача).
-

Понуђена цена: 415.000,00 динара, без пдв-а.

-Понуђач је у својој понуди доказао да испуњава све обавезне услове из члана 75. Закона о
јавним набавкама, предвиђене конкурсном документацијом.
- Понуђач је доставио све обавезне обрасце, попуњене, потписане и оверене.
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-Понуђач је доставио предвиђено средство финансијског обезбеђења - меницу за
озбиљност понуде.
-Понуђена цена је нижа од процењене вредности јавне набавке.
-Понуда не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача, нема
битних недостатака, благовремена је, одговарајућа и као таква у свему прихватљива.
7) Критеријум за оцењивање понуде: „најнижа понуђена цена“.
-Ранг листа понуђача на основу примене утврђеног критеријума:
Ранг
1.
-/-

Назив понуђача

Понуђена цена у
динарима (РСД), без ПДВа

Агенција „ДВА С“, Крагујевац, ул. Зетска бр. 11
EXTREME DOO, Београд, ул. Салвадора Аљендеа бр.
33/14;

415.000,00
Понуда није рангирана, јер је
одбијена као неприхватљива,
јер прелази износ процењене
вредности јавне набавке.

8) Назив понуђача коме се додељује Уговор:
Комисија, после стручне оцене понуда, предлаже да се уговор за партију 1 – Софтвер за
креирање и праћење документације система менаџмента, додели понуђачу:
Агенција „ДВА С“, Крагујевац, ул. Зетска бр. 11, матични број: 56609253; ПИБ:
103374984.
Понуда овог понуђача је благовремена, одговарајућа, нема битних недостатака и као таква
је у свему и прихватљива.
Понуђена цена-вредност уговора: 415.000,00 динара, без пдв-а.
Изабрани понуђач ће набавку извршавати самостално, без помоћи подизвођача.
Одговорно лице наручиоца - Директор, прихватио је предлог Комисије за јавну
набавку, те је на основу законског овлашћења донео одлуку да се понуђачу Агенција
„ДВА С“, Крагујевац, ул. Зетска бр. 11, додели уговор по предметној јавној набавци.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против ове одлуке може се поднети наручиоцу
захтев за заштиту права у року од 5 дана од дана
њеног објављивања на Порталу јавних набавки.
Копија захтева за заштиту права се истовремено
доставља Републичкој комисији.
ДИРЕКТОР
др Љубиша Антонијевић
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