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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
Бр. XI-13-404-138/2016
Датум: 29.08.2016. 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 12/16 ) и Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке у Градској управи града Панчева бр.I01-404-159/2015 од 09.10.2015. године, а у складу са Извештајем о стручној оцени понуда Комисијe за
спровођење поступка jавне набавке мале вредности - Набавка компјутерске опреме – лап топ, бр. XI-13404-138/2016 од 26.08.2016.године, начелник Градске управе града Панчева доноси

ОДЛУКУ
о додели Уговора

ПРИХВАТА СЕ Извештај Комисијe за спровођење поступка jавне набавке мале вредности - Набавка
компјутерске опреме – лап топ, бр. XI-13-404-138/2016 од 26.08.2016. године, ПА СЕ УГОВОР ДОДЕЉУЈЕ
Понуђачу: Direct link д.о.о. Београд, Мике Аласа бр. 9, за понуду број 260816/01 од 26.08.2016. године,
која је прихватљива, са укупно понуђеном ценом за набавку компјутерске опреме – лап топ, (према
Техничкој спецификацији Наручиоца) у износу од 31.900,00 динара без урачунатог ПДВ-а, односно
38.280,00 динара са урачунатим ПДВ-ом.
.
Образложење
1. Предмет јавне набавке: Поступак јавнe набавкe мале вредности – - Набавка компјутерске опреме –
лап топ.
Спроведен је поступак јавне набавке мале вредности, у складу са чланом 39. Закона о јавним набавкама.
Наручилац је Одлуку о покретању поступка бр. XI-13-404-138/2016 донео дана 12.08.2016. године, а
Комисија је Позив за подношење понуда и Конкурсну документацију објавила на Порталу јавних набавки и
интернет страници Града Панчева дана 16.08.2016. године.
Јавно отварање понуда обављено је дана 26.08.2016. године, са почетком у 10:15 часова, у Градској
управи града Панчева, Агенција за јавне набавке, канцеларија брoj 3 и о истом је Комисија за јавну
набавку, образована Решењем начелника Градске управе града Панчева, бр. XI-13-404-138/2016 од
12.08.2016. године у саставу: Кристиана Станојчић, дипл. правник, лице задужено за реализацију уговора,
Драган Младеновић, инж. информатике, стручно лице и Маријана Ђурић, економиста, службеник за јавне
набавке, члан, сачинила Записник о отварању понуда бр. XI-13-404-138/2016 од 26.08.2016. године.
2. Процењена вредност јавне набавке укупно и посебно за сваку партију:
Процењена вредност јавне набавке износи 32.491,00 динара, без урачунатог ПДВ-а.
Јавна набавка није обликована по партијама.
3. Основни подаци о понуђачима:
Комисија је у Записнику констатовала да су до дана 26.08.2016. године до 10:00 часова, пристигле и
заведене пријемним штамбиљем три (3) благовремене понуде следећих понуђача:
Број под којим је понуда
заведена код наручиоца

Назив Понуђача

Датум
пријема

Време
пријема

Бр. XI-13-404-138/2016-1

„Електроник партнер“ д.о.о. Нови Београд,
др Ивана Рибара бр.146

24.08.2016.

09:30

Бр. XI-13-404-138/2016-2

Direct link д.о.о. Београд, Мике Аласа бр.9

25.08.2016.

08:50

Бр. XI-13-404-138/2016-3

Успон д.о.о. Чачак, Градско шеталиште бр.57

25.08.2016.

08:51
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Комисија је у Записнику констатовала да је отварању понуда није присуствовао представник Понуђача.
Комисија је у Записнику констатовала да неблаговремених понуда није било.
4. Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђену цену тих понуда:
Комисија констатује да је понуда понуђача Електроник партнер“ д.о.о. са понуђеном ценом по јединици
мере у износу од 34.900,00 динара, без урачунатог ПДВ-а, односно 41.880,00 динара, без урачунатог ПДВа, неприхватљива, те се као таква одбија из разлога што прелази процењену вредност ове јавне набавке
од 32.491,00 динара, без ПДВ-а.
Комисија констатује да је понуда понуђача Успон д.о.о. са понуђеном ценом по јединици мере у износу од
33.490,00 динара, без урачунатог ПДВ-а, односно 40.188,00 динара, без урачунатог ПДВ-а,
неприхватљива, те се као таква одбија из разлога што прелази процењену вредност ове јавне набавке од
32.491,00 динара, без ПДВ-а.
5. Ако је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно образложење:
Комисија је утврдила да ниједна поднета понуда не садржи неуобичајено ниску цену.
6. Начин примене методологије доделе пондера:
Критеријум за доделу уговора је „најнижа понуђена цена“
Комисија, након стручне оцене понудe, сачињава следећу ранг листу с обзиром да је пристигла само
једна прихватљива понуда:
Ред.
број
1.

Назив Понуђача
Direct link д.о.о. Београд,
Мике Аласа бр.9

Цена по јединици мере у динарима
без урачунатог ПДВ-а

Број бодова

31.900,00

100

7. Назив понуђача коме се додељује Уговор:
Комисија, након стручне оцене понуде, предлаже Начелнику Градске управе града Панчева, да на основу
члана 108. став 1. Закона о јавним набавкама, донесе Одлуку о додели уговора понуђачу: Direct link д.о.о.
Београд, Мике Аласа бр. 9, за понуду број 260816/01 од 26.08.2016. године, која је прихватљива, са
укупно понуђеном ценом за набавку компјутерске опреме – лап топ, (према Техничкој спецификацији
Наручиоца) у износу од 31.900,00 динара без урачунатог ПДВ-а, односно 38.280,00 динара са урачунатим
ПДВ-ом.
Начелник Градске управе града Панчева прихватио је Извештај о стручној оцени понуда Комисијe за
спровођење поступка jавне набавке мале вредности - Набавка компјутерске опреме – лап топ бр.XI-13404-138/2016 од 26.08.2016.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

