РЕПУБЛИКА СРБИЈА
НАРОДНА СКУПШТИНА
03 Број 404-8/12-18-07
26.07.2018. године
Београд

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама и члана 74. и 75. Правилника о набавкама,
генерални секретар Народне скупштине Републике Србије доноси,

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ MАЛЕ ВРЕДНОСТИ (ДОБАРА), ЈНМВ бр. 12/18

1. УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу „INFORMATIKA“ a.d. Beograd, са седиштем у Београду,
Јеврејска 32, број понуде број понуде 7-1321 од 26.07.2018. године, код наручиоца заведена под
бројем 03 број 404-8/12-18-03 од 26.07.2018. године .
2. Ову одлуку објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца у року од три
дана од дана њеног доношења.

Образложење
Наручилац је дана 18.07.2018. године, донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке 03 број
404-8/12-18 за набавку добaра – десктоп рачунара, ЈНМВ бр. 12/18.
Наручилац је позив за подношење понуда и конкурсну документацију за предметну набавку објавио
на Порталу јавних набавки и интернет страници Народне скупштине Републике Србије.
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспелe су две понуде.
Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда 03 број
404-8/12-18-05 од 26.07.2018. године, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда
и изради Извештаја о стручној оцени понуда 03 број 404-8/12-18-06 од 26.07.2018. године, у коме је
констатовала следеће:

1. Предмет јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавки:
Предмет јавне набавке број ЈНМВ бр. 12/18 су добра – десктоп рачунари.
Ознака из општег речника јавних набaвки: 30213300- десктоп рачунари
2. Процењена вредност јавне набавке: 5.000.000,00 динара без ПДВ-а.
3. Дана 18.07.2018. године, наручилац је објавио позив за подношење понуда на Порталу јавних
набавки и интернет страници Народне скупштине Републике Србије.
4.

Укупан број поднетих понуда и основни подаци о понуђачим:
Благовремено, до 10,00 часова, до дана 26.07.2018. године, пристигле су понуде следећих
понуђача:
1 од 3

Број под којим је
понуда заведена

Понуђач
(назив, улица , број и место)

датум пријема

час пријема

03 бр. 404-8/12-18-03
Понуда бр. 1

„INFORMATIKA“ a.d. Beograd
Београд, Јеврејска 32

26.07.2018.

9,11

03 бр. 404-8/12-18-04
Понуда бр. 2

„DIRECT LINK“ d.o.o.
Београд, Мике Аласа бр.9

26.07.2018.

9,12

Назив понуђача и основни подаци о понуђачимa:
Понуђач: „INFORMATIKA“ a.d. Beograd, Јеврејска 32, матични број 07024592, ПИБ 100001716.
Понуђач: „DIRECT LINK“ d.o.o., Београд, Мике Аласа бр.9, матични број 17199943, ПИБ
102137362.
Отварање благовремено приспелих понуда обављено је јавно, дана 26.07.2018. године, у
просторијама Народне скупштине Републике Србије, Краља Милана 14, са почетком у 12,00
часова, о чему је састављен Записник 03 број 404-8/12-18-05.
5. Анализа понуда, понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена
тих понуда:
Након разматрања понудa, Комисија за јавну набавку утврдила је следеће:

5.1. - да је понуда понуђача „INFORMATIKA“ a.d. Beograd, Јеврејска 32, број понуде 7-1321
од 26.07.2018. године, код наручиоца заведена под бројем 03 број 404-8/12-18-03 од 26.07.2018.
године, понуђенe укупне цене у износу од 4.970.380,00 динара без ПДВ-а, односно 5.964.456,00
динара са ПДВ-ом, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. Закона о
јавним набавкама.
Прегледом понуде коју је доставио понуђач „INFORMATIKA“ a.d. Beograd, Јеврејска 32,
утврђено је да је понуда у целини припремљена у складу са техничком спецификацијом,
захтевима наручиоца и да садржи све доказе који се односе на испуњеност обавезних и
додатних услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама који су предвиђени конкурсном
документацијом.
5.2. - да је понуда понуђача „DIRECT LINK“ d.o.o., Београд, Мике Аласа бр.9, број понуде 1/27
од 24.07.2018. године, код наручиоца заведена под бројем 03 број 404-8/12-18-04 од 26.07.2018.
године, неприхватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. Закона о јавним
набавкама.
Разлози за одбијање понуде:
Понуда не садржи доказ који се односе на испуњеност додатних услова из члана 76. Закона о
јавним набавкама који су предвиђени конкурсном документацијом, односно понуђач у понуди
није доставио потврду произвођача или локалне кацеларије да је понуђач овлашћен за продају
понуђене опреме, да је понудио оригиналну опрему и да је понуђена гаранција једнака траженој
конкурсном документацијом.
Понуђена цена одбијене понуде:
Понуђена укупна цена износи 4.995.500,00 динара без ПДВ-а.
6. Критеријум за оцењивање понуда
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.
Прихватљиве понуде наручилац рангира применом критеријума најнижа понуђена цена.
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7. Преглед прихватљиве понуде:
Број под којим је
понуда заведена

03 бр. 404-8/12-18-03
Понуда бр. 1

Назив и седиште понуђача

Начин на који
понуђач наступа и
број понуде

Укупна цена
без ПДВ-а

„INFORMATIKA“ a.d. Beograd
Београд, Јеврејска 32

Самостално
бр. понуде
7-1321 од
26.07.2018. године

4.970.380,00

8. Назив, односно име понуђача чије је понуда најповољнија
Комисија је, након стручне оцене понуда, утврдила да је најповољнија понуда понуђача
„INFORMATIKA“ a.d. Beograd, са седиштем у Београду, Јеврејска 32, број понуде 7-1321 од
26.07.2018. године, код наручиоца заведена под бројем 03 број 404-8/12-18-03 од 26.07.2018. године,
понуђенe укупне цене у износу од 4.970.380,00 динара без ПДВ-а, односно 5.964.456,00 динара са
ПДВ-ом.
Комисија je предлoжила наручиоцу да уговор у поступку јавне набавке мале вредности, набавке
добара-десктоп рачунара, додели понуђачу „INFORMATIKA“ a.d. Beograd, са седиштем у
Београду, ул. Јеврејска 32.

Одговорно лице наручиоца је прихватило предлог Комисије за јавну набавку о избору најповољније
понуде и на основу законског овлашћења донело одлуку о додели уговора као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за
заштиту права у року од 5 дана од дана објаве исте
на Порталу јавних набавки. Захтев се подноси наручиоцу,
а копија се истовремено доставља Републичкој комисији
за заштиту права у поступцима јавних набавки.

ЗАМЕНИК ГЕНЕРАЛНОГ СЕКРЕТАРА
____________________________
Срђан Смиљанић
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