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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
Бр. XI-13-404-72/2016
Датум:22.03.2016. године
Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4
На основу члана 108. став 1. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» бр.124/12,14/15 и 68/15),
члана 34. Одлуке о Градској управи града Панчева («Сл. лист града Панчева» бр. 13/14 - пречишћен текст)
и Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке у Градској управи града Панчева бр.I-01-404159/2015 од 09.10.2015. године, а у складу са Извештајем о стручној оцени понуда Комисијe за
спровођење поступка jавне набавке мале вредности - Набавка услуге одржавања софтвера за потребе
Секретаријата за пољопривреду, село и рурални развој, бр.XI-13-404-72/2016 од 21.03.2016. године,
начелник Градске управе града Панчева доноси
ОДЛУКУ
о додели Уговора
ПРИХВАТА СЕ Извештај Комисијe за спровођење поступка јавне набавке мале вредности - Набавка
услуге одржавања софтвера за потребе Секретаријата за пољопривреду, село и рурални развој, бр.XI-13404-72/2016 од 21.03.2016. године, ПА СЕ УГОВОР ДОДЕЉУЈЕ Понуђачу - Борко Ралић ПР Рачунарско
програмирање Напредна решења, Суботица, за понуду од 16.03.2016. године, која је прихватљива, а
Уговор ће се закључити у складу са Одлуком о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр.XI13-404-72/2016 од 04.03.2016. године и чланом 112. став 2. тачка 5) Закона о јавним набавкама.
Образложење
1. Предмет јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности - Набавка услуге одржавања
софтвера за потребе Секретаријата за пољопривреду, село и рурални развој.
Спроведен је поступак јавне набавке мале вредности, у складу са чланом 39. Закона о јавним набавкама.
Наручилац је Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр.XI-13-404-72/2016 донео
дана 04.03.2016. године.
Комисија је Позив за подношење понуда и конкурсну документацију објавила на Порталу јавних набавки и
интернет страници Града Панчева дана 08.03.2016. године.
Јавно отварање понуда обављено је дана 21.03.2016. године, са почетком у 10:15 часова, у Градској
управи града Панчева, Агенција за јавне набавке, канцеларија бр.2 и о истом је Комисија за спровођење
поступка jавне набавке мале вредности, образована Решењем начелника Градске управе града Панчева
бр.XI-13-404-72/2016 од 04.03.2016. године у саставу: Стево Љубичић, стручно лице, заменик члана,
Слободан Којић, дипл.правник, заменик лица задуженог за реализацију уговора, заменик члана и Ивана
Цветковић, дипл. правник, члан сачинила Записник о отварању понуда бр.XI-13-404-72/2016 од 21.03.2016.
Комисија је у Записнику о отварању понуда бр.XI-13-404-72/2016 од 21.03.2016. године констатовала да
отварању понуда нису присуствовавали представници понуђача, нити друга заинтересована лица.
2. Процењена вредност јавне набавке укупно и посебно за сваку партију:
Процењена вредност јавне набавке износи 125.000,00 динара без урачунатог ПДВ-а.
Јавна набавка није образована по партијама.
3. Основни подаци о понуђачима:
Комисија је у Записнику о отварању понуда бр.XI-13-404-72/2016 од 21.03.2016. године констатовала да је
до дана 21.03.2016. године до 10:00 часова пристиглa и пријемним штамбиљем заведенa 1 благовременa
понудa следећег понуђача:
Број под којим је понуда
Датум
Време
Назив Понуђача
заведена код наручиоца
пријема
пријема
Борко Ралић ПР Рачунарско програмирање
Бр. XI-13-404-72/2016-1
17.03.2016.
08:10
Напредна решења, Суботица
Комисија је у Записнику о отварању понуда бр.XI-13-404-72/2016 од 21.03.2016. године констатовала да
неблаговремених понуда није било.
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3.1. Назив Понуђача:Борко Ралић ПР Рачунарско програмирање Напредна решења, Суботица
- Адреса: Зетска 1А/36
- ПИБ:107854225
- Матични број: 63036978
- Законски заступник: Борко Ралић
- Лице овлашћено за потписивање уговора о јавној набавци: Борко Ралић

Ред.
бр.

3.2. Подаци о понуди Понуђача - Борко Ралић ПР Рачунарско програмирање Напредна решења,
Суботица
− Број понуде:/
− Датум понуде:16.03.2016.
− Понуда је самостална
− ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – Набавка услуге одржавања софтвера за потребе Секретаријата за
пољопривреду, село и рурални развој, бр.XI-13-404-72/2016, у складу са Техничком
спецификацијом конкурсне документације Наручиоца
Цена
Цена
Укупна цена
Стопа
Укупна цена
по јединици
по јединици у динарима
ПДВ-а
у динарима
Јед. Количи
мере
мере
без ПДВ-а
Опис услуге
изражена у
са ПДВ-ом
мере
на
у динарима
у динарима
(за 12
%
(за 12 месеци)
без ПДВ-а
са ПДВ-ом
месеци)

Услуга
одржавања
софтвера за потребе
Секретаријата
за
пољопривреду, село и
1
12
1. рурални развој, у складу
месец месеци
са
Техничком
спецификацијом
конкурсне документације
Наручиоца

Рок важења понуде

9.700,00

0%

9.700,00

116.400,00

116.400,00

Рок важења понуде је 90 дана (не може бити краћи од 60 дана) од
дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, Наручилац је дужан да у
писаном облику затражи од Понуђача продужење рока важења
понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на
може мењати понуду.

Цена садржи све трошкове које понуђач има у реализацији јавне набавке.
Укупна цена у динарима без ПДВ-а (за 12 месеци) Наручиоцу ће служити за бодовање понуда.
Проценат укупне вредности набавке или део набавке, који ће бити поверен подизвођачу:/ (попуњава само
понуђач који подноси понуду са подизвођачем)
Понуђач је у Обрасцу понуде ставио напомену да није обвезник ПДВ-а.
Понуђач - Борко Ралић ПР Рачунарско програмирање Напредна решења, Суботица је као доказ о
испуњености услова прописаних чл.75.и 76. ЗЈН и конкурсном документацијом приложио:
- Изјаву, Понуђача о испуњавању услова из чл. 75. став 1. Закона о јавним набавкама у поступку
јавне набавке мале вредности, потписану и оверену печатом Понуђача,
- Решење Агенције за привредне регистре БП 124603/2012 од 13.12.2012. од 09.04.2014. године, о
регистрацији понуђача Борко Ралић ПР Рачунарско програмирање Напредна решења у Регистру
привредних субјеката,
- Изјаву Понуђача дату под пуном кривичном и материјалном одговорношћу о поседовању изворног
кода апликације AgroLand, потписану и оверену печатом Понуђача,
- Списак пружених услуга у претходне 2 године (2014. и 2015. год.) које су предмет ове јавне
набавке, са наведеним датумима, називима наручилаца и описима пружених услуга, потписан и
оверен печатом Понуђача,
- Фотокопију Уговора о пружању услуге -одржавања апликативног софтвера, закљученог
23.06.2014. између Града Суботице и Борко Ралић ПР Рачунарско програмирање Напредна
решења,
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Фотокопију Уговора о купопродаји софтвера за израду и спровођење годишњег програма заштите,
уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини, закљученог 26.12.2014.
између Општине Бач и Борко Ралић ПР Рачунарско програмирање Напредна решења,
Фотокопију Уговора о пружању услуге - одржавања апликативног софтвера, закљученог
26.05.2015. између Града Суботице и Борко Ралић ПР Рачунарско програмирање Напредна
решења,
Фотокопију Уговора о испоруци и одржавању апликације за управљање издавањем државног
пољопривредног земљишта, закљученог 09.09.2015. између Општине Кикинда и Борко Ралић ПР
Рачунарско програмирање Напредна решења,
Фотокопију Уговора о набавци услуге израде и одржавања софтвера за потребе Секретаријата за
пољопривреду, село и рурални развој, закљученог дана 29.10.2015. године између Града Панчева
и Борко Ралић ПР Рачунарско програмирање Напредна решења и
Изјаву Понуђача о испуњавању додатног услова из члана 76. Закона о јавним набавкама,
потписану и оверену печатом Понуђача.

Понуђач - Борко Ралић ПР Рачунарско програмирање Напредна решења, Суботица приложио је
тражене обрасце конкурсном документацијом, и то:
- Образац понуде, у складу са Конкурсном документацијом, попуњен, потписан и оверен печатом
Понуђача,
- Образац структуре цене, попуњен, потписан и оверен печатом Понуђача,
- Модел уговора, попуњен, потписан и оверен печатом Понуђача и
- Образац - Изјава о независној понуди, попуњен, потписан и оверен печатом Понуђача.
4. Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђену цену тих понуда:
Комисија је утврдила да поднета понуда не садржи разлоге за њено одбијање, те је оцењена као
прихватљива.
5. Ако је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно образложење:
Комисија је утврдила да пристиглa понуда не садржи неуобичајено ниску цену.
6. Начин примене методологије доделе пондера:
Комисија је утврдила да је конкурсном документацијом одређено да је критеријум за оцењивање понуда
“најнижа понуђена цена“, те с обзиром на то да је поднета једна понуда која је оцењена као прихватљива,
утврђени критеријум се не примењује.
7. Назив понуђача коме се додељује Уговор:
Комисија је након стручне оцене понуда предложила начелнику Градске управе града Панчева, да на
основу члана 108. став 1. Закона о јавним набавкама, а у вези са чланом 107. став 3. донесе Одлуку о
додели Уговора Понуђачу - Борко Ралић ПР Рачунарско програмирање Напредна решења, Суботица за
понуду од 16.03.2016. године, која је прихватљива, као и да Уговор закључи у складу са Одлуком о
покретању поступка јавне набавке мале вредности бр.XI-13-404-72/2016 од 04.03.2016. године и чланом
112. став 2. тачка 5) Закона о јавним набавкама.
Начелник Градске управе града Панчева прихватио је Извештај о стручној оцени понуда Комисијe за
спровођење поступка jавне набавке мале вредности - Набавка услуге одржавања софтвера за потребе
Секретаријата за пољопривреду, село и рурални развој, бр.XI-13-404-72/2016 од 21.03.2016. године, те је
донео Одлуку као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке може се поднети Захтев за заштиту права
у року од 5 дана од дана објављивања исте на Портaлу јавних набавки.
Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу,
а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.
Начелник
Градске управе града Панчева
Милорад Милићевић

