Општина Лучани
Општинска управа

Наручилац

Југословенске армије, бр. 5

Адреса

Лучани

Место

404-6/2016-06

Број извештаја

26.01.2016.
Датум
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и
Извештаја о стручној оцени понуда број 404-6/2016-06, Начелник општинске управе доноси:
ОДЛУКУ
о додели уговора
ДОДЕЉУЈЕ СЕ УГОВОР за јавну набавку добара – Јавна набавка рачунарске опреме за потребе
провођења обједињене процедуре издавања грађевинских дозвола, редни број 404-6/2016-06,
понуђачу „Microsystems” Д.О.О., Ул. Браће Барух бр.8, 11 000 Београд, за понуду број Т16/01001 од
дана 19.01.2016. године.
Образложење
Наручилац је дана 11.01.2016. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке – Јавна
набавка рачунарске опреме за потребе провођења обједињене процедуре издавања грађевинских
дозвола, редни број 404-6/2016-06.
У складу са чланом 62. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у
даљем тексту: Закон), Наручилац је истовремено са објављивањем позива за подношење понуда, на
Порталу јавних набавки и својој интернет страници објавио и Конкурсну документацију за
наведени поступак.
Имајући у виду да се спроводи поступак јавне набавке мале вредности, Наручилац је сходно члану
39. став 5. Закона, позиве доставио и на адресе 4 (четири) лица која обављају делатност која је
предмет јавне набавке и која су према сазнању Наручиоца способна да изврше предметну набавку
добара.
До истека рока за подношење понуда на адресу Наручиоца примљено је 6 (шест) понуда.
Након спроведеног отварања понуда, Комисија за јавне набавке је приступила стручној оцени
понуда и сачинила Извештај о истом.
У Извештају о стручној оцени понуда за јавну набавку добара – Јавна набавка рачунарске опреме за
потребе провођења обједињене процедуре издавања грађевинских дозвола, од дана 25.01.2016.
године, Комисија за јавне набавке је констатовала следеће:
-Врста предмета јавне набавке:
Добра
Услуге
Радови

*

-Подаци о јавној набавци:
Предмет јавне набавке

Јавна набавка рачунарске опреме за потребе
провођења обједињене процедуре издавања
грађевинских дозвола

Редни број јавне набавке

404-6/2016-06

Подаци у апропријацији у буџету односно
финансијском плану за плаћање

Предметна јавна набавка није предвиђена
Планом јавних набавки Наручиоца,
у складу са чл. 52. ст. 2. Закона о јавним набавкама
(''Сл. гласник РС'', бр. 124/12, 14/15 и 68/15)
Раздео 4, функција 130, апропријација 52,
извор финансирања 01,
економска каласификација 512

Врста поступка јавне набавке

Јавна набавка мале вредности

Процењена вредност јавне набавке
(без ПДВ-а)

500.000,00 динара

Редни број из Плана набавки

Вредност уговора о јавној набавци
492.450,00 динара
(без ПДВ-а)
Вредност уговора о јавној набавци
590.940,00 динара
(са ПДВ-ом)
-Разлози и оправданост предметне јавне набавке, као и начин на који је утврђена процењена
вредност:
Јавна набавка се спроводи за потребе провођења обједињене процедуре издавања грађевинских
дозвола, а све у складу са Законом о планирању и изградњи („Сл. гласник РС, бр. 72/2009, 81/2009
– испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013
– одлука УС, 132/2014 и 145/2014).
Процењена вредност је утврђена на основу потребног броја рачунара, а у складу са анализом цена
различитих понуђача на тржишту извршеном путем интернета.
-Одступања од Плана набавки:
Предметна јавна набавка није предвиђена Планом јавних набавки Наручиоца, у складу са чл. 52. ст.
2. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'', бр. 124/12, 14/15 и 68/15).
-Укупан број поднетих понудa: 6 (шест)
Назив/име понуђача
Р.б.
1.

2.

Благовремене понуде
„Успон“ Д.О.О.
Ул. Градско шеталиште, бр.57
32 000 Чачак
„Информатика“ А.Д.
Ул. Јеврејска, бр.32
11 158 Београд

Неблаговремене понуде

3.

4.

5.

6.

„Контролпоинт“ Д.О.О.
Ул. Милоша Обреновића, бр.4
31 000 Ужице
„Microsystems” Д.О.О.
Ул. Браће Барух, бр.8
11 000 Београд
СТЗР„Старт“, Владимир Клеут пр
Ул. Љубићска, бр.24
32 000 Чачак
АТКР „Incom”, Новаковић Иван пр
Ул. Вука Караџића, бр. 7
31 210 Пожега

-Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:
Број под
Понуђена
којим је
Подносилац понуде
Разлози за одбијање понуде
цена
понуда
(без ПДВ-а)
заведена
Понуђена цена прелази износ
процењене вредности јавне
„Успон“ Д.О.О.
набавке, па је сходно члану
404-6/2016-06
583.170,00
Ул. Градско шеталиште, бр.57
(1/1) од
3.
став
1.
тачка
33.
Закона
о
динара
32 000 Чачак
20.01.2016.год.
јавним набавкама таква
понуда неприхватљива.

404-6/2016-06
(1/2) од
20.01.2016.год.

„Информатика“ А.Д.
Ул. Јеврејска, бр.32
11 158 Београд

404-6/2016-06
(2) од
21.01.2016.год.

„Контролпоинт“ Д.О.О.
Ул. Милоша Обреновића, бр.4
31 000 Ужице

404-6/2016-06
(4) од
21.01.2016.год.

СТЗР„Старт“, Владимир Клеут пр
Ул. Љубићска, бр.24
32 000 Чачак

Понуђена цена прелази износ
процењене вредности јавне
набавке, па је сходно члану
3. став 1. тачка 33. Закона о
јавним набавкама таква
понуда неприхватљива.
Понуђена цена прелази износ
процењене вредности јавне
набавке, па је сходно члану
3. став 1. тачка 33. Закона о
јавним набавкама таква
понуда неприхватљива.
Карактеристике понуђеног
модела не задовољавају
захтевану техничку
спецификацију, па је сходно
члану 3. став 1. тачка 32.
Закона о јавним набавкама
таква понуда неодговарајућа.

612.540,00
динара

628.266,00
динара

481.650,00
динара

Понуђена цена прелази износ
процењене вредности јавне
404-6/2016-06 АТКР „Incom”, Новаковић Иван пр набавке, па је сходно члану
(5) од
Ул. Вука Караџића, бр. 7
3. став 1. тачка 33. Закона о
21.01.2016.год.
31 210 Пожега
јавним набавкама таква
понуда неприхватљива.

576.250,01
динара

- Критеријум за избор најповољније понуде је „економски најповољнија понуда“.
Елементи критеријума:
Цена...............................................................................................................................................100 пондера
-Понуђене цене по Записнику о отварању понуда:
Р.бр.
1

Назив/име понуђача

Понуђена цена (без ПДВ-а)

„Microsystems” Д.О.О.
Ул. Браће Барух, бр.8
11 000 Београд

492.450,00 динара

- Ранг листа понуђача у случају примене критеријума – „најнижа понуђена цена“:
Р.бр.
1

Назив/име понуђача

Понуђена цена (без ПДВ-а)

„Microsystems” Д.О.О.
Ул. Браће Барух, бр.8
11 000 Београд

492.450,00 динара

-Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија и коме се додељује уговор
Након стручне оцене понуда, Комисија констатује да је најповољнија понуда следећег понуђача:
„Microsystems” Д.О.О., Ул. Браће Барух бр.8, 11 000 Београд
и истовремено предлаже Наручиоцу његов избор.
Изабрани понуђач ће предметна добра испоручивати самостално.
Одговорно лице Наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке, те је на основу
законског овлашћења донело Одлуку о додели уговора којом се уговор о јавној набавци додељује
понуђачу „Microsystems” Д.О.О., Ул. Браће Барух бр.8, 11 000 Београд, за понуду број Т16/01001 од
дана 19.01.2016. године.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове Одлуке понуђач може поднети Захтев за заштиту права Наручиоцу, у року од 5 дана од
дана објављивања ове Одлуке на Порталу јавних набавки, уз уплату таксе у износу од 60.000,00
динара, на рачун буџета Републике Србије број: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 (налог за
уплату) или 253 (налог за пренос), са позивом на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке
поводом које се подноси захтев за заштиту права.
Истовремено копију Захтева за заштиту права подносилац доставља Републичкој комисији за
заштиту права у поступцима јавних набавки.
Начелник општинске управе
Јован Ковачевић
________________________

