Наручилац
Адреса
Место
Број јавне набавке
Број извештаја
Датум

Филозофски факултет
у Нишу
Улица Ћирила и
Методија број 2.
Ниш
У09-2019
172/16-01
19.07.2019.

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. 172/15-01 од 18.07.2019. године), деканица Филозофског факултета у Нишу доноси:

ОДЛУКУ
о додели уговора

БИРАЈУ СЕ КАО НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ, у преговарачком поступку без
објављивања позива за подношење понуда – услуга одржавања софтвера за потребе Факултета у
току 2019. године, следећих понуђача:

1) ПАРТИЈА БР. 1 – Услуга одржавања софтвера за евиденцију студената
(„ФАКУЛТИС“) са пратећим апликацијама („ИНДЕКС“ И „УПИТНИК“) - „СТАНКОВИЋ
СОФТ“, Босилеград;
2) ПАРТИЈА БР. 2 – Услуга одржавања софтвера за обрачун зарада и накнада зарада
(„NexTJPS“) - „TEHNICOM INFORMATIKA“ DOO Niš.

Образложење

Наручилац је дана 13.05.2019. године донео Одлуку о покретању преговарачког
поступка без објављивања јавног позива бр. 172/2-01 за јавну набавку услуга – услуга одржавања
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софтвера за евиденцију студената са пратећим апликација и софтвера за обрачун зарада и
накнада зарада за потребе Факултета у току 2019. године ЈНМВ број У09-2019.
Средства потребна за јавну набавку предвиђена су:
* Законом о буџету Републике Србије за 2019. годину („Сл. гласник РС“ бр. 95 од
08.12.2018. године);
* Финансијским планом Факултета (бр. 409/1-3-01 од 20.12.2018. године);
* Планом јавних набавки Факултета (бр. 409/1-4-01 од 20.12.2018. године, на позицији
бр. 9 у оквиру секције Услуге).
За наведену јавну набавку, Наручилац је дана 25.06.2019. године објавио Обавештење
о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда и Конкурсну
документацију на Порталу јавних набавки (http://portal.ujn.gov.rs/) и на својој интернет страници
(http://www.filfak.ni.ac.rs/).
Наручилац је потом упутио позив понуђачу „СТАНКОВИЋ СОФТ“, Босилеград за
Партију бр. 1 – Услуга одржавања софтвера за евиденцију студената („ФАКУЛТИС“) са
пратећим апликацијама („ИНДЕКС“ И „УПИТНИК“) и понуђачу „TEHNICOM INFORMATIKA“
DOO Niš за Партију бр. 2 – Услуга одржавања софтвера за обрачун зарада и накнада зарада, као
јединим потенцијалним понуђачима.
Пре покретања поступка, наручилац је прибавио Мишљење о основаности примене
преговарачког поступка од Управе за јавне набавке број 404-02-1757/19 од 27.05.2019. године.
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца поднета је једна понуда за
Партију бр. 1 понуђача „СТАНКОВИЋ СОФТ“, Босилеград – понуда бр. 172/9 од 28.06.2019.
године и једна понуда за Партију бр. 2 понуђача „TEHNICOM INFORMATIKA“ DOO Niš –
понуда бр. 172/10 од 12.07.2019. године.
Након спроведеног поступка отварања понуда и поступка преговарања са понуђачима,
Комисија је приступила стручној оцени понуда и сачинила Извештај о истом.
У Извештају о стручној оцени понуда бр. 172/15-01 од 18.07.2019. године, Комисија за
јавну набавку је констатовала следеће:

1) Подаци о јавној набавци:

Предмет јавне набавке

Набавка услуге одржавања софтвера
за евиденцију студената са пратећим
апликацијама и софтвера за обрачун
зарада и накнада зарада

Редни број јавне набавке

ЈНМВ број У09-2019
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Процењена вредност јавне набавке
(без ПДВ-а)
за Партију бр. 1
Вредност уговора о јавној набавци
(без ПДВ-а)
за Партију бр. 1
Вредност уговора о јавној набавци
(са ПДВ-ом)
за Партију бр. 1
Процењена вредност јавне набавке
(без ПДВ-а)
за Партију бр. 2
Вредност уговора о јавној набавци
(без ПДВ-а)
за Партију бр. 2
Вредност уговора о јавној набавци
(са ПДВ-ом)
за Партију бр. 2

300.000 динара

300.000 динара

360.000 динара

200.000 динара

200.000 динара

240.000 динара

2) Укупан број поднетих понуда: 2 понуде – (1 понуда за Партију бр. 1) и (1 понуда за
Партију бр. 2)

ПАРТИЈА БР. 1
Благовремена понуда
Број
Назив понуђача
понудa
1.
„СТАНКОВИЋ СОФТ“, Босилеград

Датум пријема

Сат пријема

28.06.2019.

12.00 h

Датум пријема

Сат пријема

12.07.2019.

11.30 h

ПАРТИЈА БР. 2
Благовремена понуда
Број
Назив понуђача
понудa
1.
„TEHNICOM INFORMATIKA“ DOO Niš

Неблаговремене понуде
Број
понудa

Назив понуђача

Датум пријема

Сат пријема
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/

/

/

/

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 и након тога поступак преговарања, спроведен је након
истека рока за подношење понуда дана 12.07.2019. године са почетком у 13,00 часова – са
овлашћеним представником понуђача „TEHNICOM INFORMATIKA“ DOO Niš (окончан истог
дана у 13,30 часова) и са овлашћеним представником понуђача „СТАНКОВИЋ СОФТ“,
Босилеград започет у 13.35 часова (а окончан истог дана у 13.55 часова).
Обе достављене понуде су благовремене, исправне, одговарајуће и прихватљиве.

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

Разлози за одбијање
понуде
/

Подносилац понуде
/

4) Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена.

ПАРТИЈА БР. 1
Услуга одржавања софтвера са пратећим апликацијама

Понуду је поднео следећи понуђач:

Назив / име понуђача

Број под којим је
понуда заведена и
датум и час пријема
понуде

Понуђена цена
(без ПДВ-а)
на месечном нивоу

Понуђена цена
(без ПДВ-а)
на годишњем нивоу

Иван Станковић ПР
Агенција за промет и
израду софтвера и
друге услуге

172/9 од 28.06.2019.
године у 12,00 часова

21.600,00

259.200,00
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„СТАНКОВИЋ
СОФТ“ Босилеград
Комисија за јавну набавку је, у поступку преговарања, који је одржан дана 12.07.2019.
године са почетком у 13.35 часова, постигла сагласност са понуђачем о свим битним елементима
уговора.
У поступку преговарања понуђач Иван Станковић ПР Агенција за промет и израду
софтвера и друге услуге „СТАНКОВИЋ СОФТ“ Босилеград уважио је аргументе наручиоца и
одлучио да понуди цену за месечно одржавање у износу од 15.600,00 динара без ПДВ-а односно
18.720,00 динара са ПДВ-ом, те би укупна вредност уговора (годишње одржавање) износила
187.200,00 динара без ПДВ-а односно 224.640,00 динара са ПДВ-ом, што је прихваћено од
стране Комисије.
Након преговарања са понуђачем сачињена је следећа ранг листа:

Редни
број

1.

Назив / име понуђача

Понуђена цена
(без ПДВ-а)
на месечном
нивоу

Понуђена цена
(без ПДВ-а)
на годишњем
нивоу

Иван Станковић ПР Агенција за промет и
израду софтвера и друге услуге
„СТАНКОВИЋ СОФТ“ Босилеград

15.600,00 динара

187.200,00 динара

Комисија, после стручне оцене понуда и спроведеног поступка преговарања,
констатује да уговор треба доделити понуђачу Иван Станковић ПР Агенција за промет и израду
софтвера и друге услуге „СТАНКОВИЋ СОФТ“ Босилеград, понуда број 172/9 од 28.06.2019.
године.
Вредност уговора о јавној набавци без ПДВ-а: 187.200,00 динара
Вредност уговора о јавној набавци са ПДВ-ом: 224.640,00 динара.
Изабрани понуђач извршава набавку самостално.

ПАРТИЈА БР. 2
Услуга одржавања софтвера за обрачун зарада и накнада зарада

Понуду је поднео следећи понуђач:

Назив / име понуђача

Број под којим је
понуда заведена и
датум и час пријема

Понуђена цена
(без ПДВ-а)
на месечном нивоу

Понуђена цена
(без ПДВ-а)
на годишњем нивоу
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понуде
„TEHNICOM
INFORMATIKA“
DOO Niš

172/10 од 12.07.2019.
године у 11,30 часова

12.500,00 динара

150.000,00 динара

Комисија за јавну набавку је, у поступку преговарања, који је одржан дана 12.07.2019.
године са почетком у 13.00 часова, постигла сагласност са понуђачем о свим битним елементима
уговора.
У поступку преговарања понуђач „TEHNICOM INFORMATIKA“ DOO Niš уважио
је аргументе наручиоца и одлучио да понуди цену за месечно одржавање у износу од 11.900,00
динара без ПДВ-а односно 14.280,00 динара са ПДВ-ом, те би укупна вредност уговора
(годишње одржавање) износила 142.800,00 динара без ПДВ-а односно 171.360,00 динара са
ПДВ-ом, што је прихваћено од стране Комисије.
Након преговарања са понуђачем сачињена је следећа ранг листа:

Редни
број

Назив / име понуђача

Понуђена цена
(без ПДВ-а)
на месечном
нивоу

1.

„TEHNICOM INFORMATIKA“ DOO
Niš

11.900,00 динара

Понуђена цена
(без ПДВ-а)
на годишњем
нивоу
142.800,00 динара

Комисија, после стручне оцене понуда и спроведеног поступка преговарања, констатује да
уговор треба доделити понуђачу „TEHNICOM INFORMATIKA“ DOO Niš, понуда број 172/9
од 28.06.2019. године.
Вредност уговора о јавној набавци без ПДВ-а: 142.800,00 динара
Вредност уговора о јавној набавци са ПДВ-ом: 171.360,00 динара.
Изабрани понуђач извршава набавку самостално.

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

1) ПАРТИЈА БР. 1 – Услуга одржавања софтвера за евиденцију студената
(„ФАКУЛТИС“) са пратећим апликација („ИНДЕКС“ И „УПИТНИК“) - „СТАНКОВИЋ
СОФТ“, Босилеград;
2) ПАРТИЈА БР. 2 – Услуга одржавања софтвера за обрачун зарада и накнада зарада
(„NexTJPS“) - „TEHNICOM INFORMATIKA“ DOO Niš.
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