Наручилац
Адреса
Место
Број одлуке
Датум

Филозофски факултет
у Нишу
Улица Ћирила и
Методија бр. 2
Ниш
213/21-01
07.07.2017.

На основу члана 107. став 3. и члана 108. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени
гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја комисије о стручној оцени понуда
бр. 213/20-01 од 07.07.2017. године, декан Филозофског факултета у Нишу доноси:

ОДЛУКУ
о додели уговора

БИРАЈУ СЕ КАО НАЈПОВОЉНИЈЕ понуде, у поступку набавке рачунарске и
мрежне опреме по критеријуму најнижа понуђена цена, следећих понуђача:

1) За партију бр. 1 – Рачунарска опрема ...............“ROYAL COMMERCE“ DOO Beograd
2) За партију бр. 2 – Мрежна опрема ......................“JAKOV SISTEM“ DOO Niš.

Образложење
Наручилац је дана 22.06.2017. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке
мале вредности добара бр. 213/2-01 – набавка рачунарске и мрежне опрема за потребе Филозофског
факултета у Нишу ЈНМВ број Д04-2017/1.
Средства потребна за јавну набавку предвиђена су:
* Законом о буџету Републике Србије за 2017. годину;
* Финансијским планом Факултета бр. 454/1-2 од 22.12.2016. године;
* Планом јавних набавки Факултета бр. 454/1-3 од 22.12.2016. године на позицији бр. 4 у
оквиру секције Добра.

За наведену јавну набавку Наручилац је објавио Позив и Конкурсну документацију на
порталу Управе за јавне набавке (http://portal.ujn.gov.rs/) и интернет страници Наручиоца
(http://www.filfak.ni.ac.rs/) дана 22.06.2017. године.
До истека рока за подношење понуда на адресу Наручиоца приспеле су 3 (три) понуде.
Сходно члану 102. Закона о јавним набавкама понуђачима који су доставили своје
понуде непосредно Наручиоцу, издата је потврда о пријему понуде, са уписаним датумом,
временом пријема (сат и минут), као и деловодним бројем под којим је понуда заведена код
Наручиоца.
Неблаговремених понуда није било.
Поступак отварања понуда спроведен је након истека рока за подношење понуда, дана
30.06.2017. године у 13,00 часова, а окончан је истог дана у 13,20 часова.
Отварању понуда присуствовао је овлашћени представник понуђача “JAKOV SISTEM”
DOO Niš.
Све три достављене понуде су благовремене, исправне, одговарајуће и прихватљиве.
Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке je приступила стручној
оцени понуда и сачинила Извештај о истом.
У Извештају о стручној оцени понуда бр. 213/20-01 од 07.07.2017. године Комисија за
јавне набавке констатовала је следеће:

1) Подаци о јавној набавци:
Предмет јавне набавке

Набавка рачунарске и мрежне опреме
за потребе Факултета

Редни број јавне набавке

ЈНМВ број Д04-2017/1

Процењена вредност јавне набавке
(без ПДВ-а)

700.000

Процењена вредност јавне набавке за
Партију бр. 1
(без ПДВ-а)
Процењена вредност јавне набавке за
Партију бр. 1
(са ПДВ-ом)
Процењена вредност јавне набавке за
Партију бр. 2
(без ПДВ-а)

500.000

600.000

200.000

Процењена вредност јавне набавке за
Партију бр. 2
(са ПДВ-ом)
Вредност уговора о јавној набавци
(без ПДВ-а)
Вредност уговора о јавној набавци
(са ПДВ-ом)

240.000
700.000
840.000

2) Укупан број поднетих понуда: 3 (три)
Благовремене понуде
Број
Датум
Назив понуђача
понуда
пријема
1.
“USPON“ DOO Čačak
29.06.2017.

Сат пријема

Партија бр.

09.05

1,2

2.

“ROYAL COMMERCE“ DOO Beograd

30.06.2017.

08.30

1

3.

“JAKOV SISTEM” DOO Niš

30.06.2017.

11.45

1,2

Број понуде
/

Неблаговремене понуде
Назив понуђача
Датум пријема
/

Сат пријема

/

/

3) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:
Број под којим је понуда
заведена
/

Подносилац понуде
/

Разлози за одбијање понуде
/

4) Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена, под једнаким условима.
Комисија за јавну набавку је дана 30.06.2017. године по завршеном отварању понуда послала
захтев електронским путем понуђачима који су учествовали у поступку набавке, да доставе
спецификацију рачунарске и мрежне опреме.
Дана, 03.07.2017. године, Наручилац је примио спецификацију опреме од понуђача „ROYAL
COMMERCE“ DOO Beograd и “JAKOV SISTEM” DOO Niš.
Понуђач, “USPON“ DOO Čačak је, уз понуду, доставио профактуру са спецификацијом
опреме.

Дана, 06.07.2017. године, Наручилац је послао додатни захтев понуђачу “ROYAL
COMMERCE“ DOO Beograd за ставку бр. 15 у оквиру Партије бр. 1 - да да потврду да опрема коју
испоручује има исте карактеристике као у Обрасцу понуде.
Дана, 07.07.2017. године понуђач, “ROYAL COMMERCE“ DOO Beograd је доставио потврду
да ће предметну опрему испоручити у свему у складу са траженим карактеристикама из Обрасца
понуде.
Након тога, Комисија за јавну набавку је приступила оцени и рангирању поднетих понуда.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1) Партија бр. 1 – Рачунарска опрема:
Ранг листа понуђача у случају примене критеријума најнижа понуђена цена:

Назив понуђача

Понуђена цена (без ПДВ-а)

1. “ROYAL COMMERCE“ DOO Beograd

451.975,00 динара

2. “USPON“ DOO Čačak

471.742,50 динара

3. “JAKOV SISTEM“ DOO Niš

479.740,00 динара

Комисија за јавну набавку констатује да је понуда понуђача “ROYAL COMMERCE“
DOO Beograd прихватљива за Наручиоца, јер је благовремена, није одбијена због битних
недостатака, одговарајућа је, испуњава услове из техничке спецификације, не ограничава нити
условљава права Наручиоца или обавезе Понуђача и не прелази износ процењене вредности јавне
набавке за Партију бр. 1.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2) Партија бр. 2 – Мрежна опрема:

Ранг листа понуђача у случају примене критеријума најнижа понуђена цена:

Назив/име понуђача
1. “JAKOV SISTEM“ DOO Niš
2. “USPON“ DOO Čačak

Понуђена цена (без ПДВ-а)
108.000,00 динара
112.860,00 динара

Комисија за јавну набавку констатује да је понуда понуђача “JAKOV SISTEM“ DOO Niš
прихватљива за Наручиоца, јер је благовремена, није одбијена због битних недостатака,
одговарајућа је, испуњава услове из техничке спецификације, не ограничава нити условљава права
Наручиоца или обавезе Понуђача и не прелази износ процењене вредности јавне набавке за Партију
бр. 2 .
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија за јавну набавку, после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија
понуда следећих понуђача по критеријуму најнижа понуђена цена:

1) За партију бр. 1 – “ROYAL COMMERCE“ DOO Beograd
2) За партију бр. 2 – “JAKOV SISTEM“ DOO Niš

и предлаже наручиоцу његов избор.

Изабрани понуђачи извршавају набавку уз помоћ подизвођача:
Да

Назив/име подизвођача
/

Не

X
Део уговора који ће реализовати подизвођач
/

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке о избору
најповољније понуде по критеријуму најнижа понуђена цена и додели уговора, те је на основу
законског овлашћења донело одлуку о додели уговора следећим понуђачима:

1) За партију бр. 1 – “ROYAL COMMERCE“ DOO Beograd, PIB: 100352957, MB: 07557442.
2) За партију бр. 2 – “JAKOV SISTEM“ DOO Niš, PIB: 104184749, MB: 20103299.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке понуђач може наручиоцу поднети захтев за заштиту права у року од пет дана од
дана објављивања одлуке на интернет страници Управе за јавне набавке-Портал јавних набавки,
сходно члану 149. став 6. ЗЈН. Уз захтев доставити доказ о уплати прописане таксе у износу од
60.000,00 динара на жиро рачун број: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 (налог за уплату) или
253 (налог за пренос), позив на број: Д04-2017/1; уплатилац: назив (име и презиме) и адреса
подносиоца захтева; сврха: ЗЗП, Филозофски факултет у Нишу, Д04-2017/1; корисник: Буџет
Републике Србије.

