ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА
„НИКОЛА ТЕСЛА“
Краљице Наталије 31
11000 Београд
Број: 4/224
Датум: 19.12.2018. године
На основу члана 108. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број
124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), Одлуке о покретању поступка јавне
набавке бр. 4/182 од 28.11.2018. године и Извештаја комисије за спровођење поступка
набавке о стручној оцени понуда бр. 4/223 од 19.12.2018. године, директор Електротехничке
школе „Никола Тесла” из Београда, доноси
ОДЛУКУ
о додели уговора у јавној набавци добара
- Таблет рачунари –
ЈН бр. 1.1.2-2/18
I – Додељује се уговор:
 Понуђачу: ЈАКОВ СИСТЕМ Д.О.О., Булевар Немањића 25 А, ПЦ зона 3, лок. 69,
Ниш, број понуде 0712/01 од 07.12.2018. године
Образложење:
На основу Плана набавки за 2018. годину, директор Електротехничке школе „Никола
Тесла” из Београда донео је Одлуку о покретању поступка јавне набавке бр. 4/182 од
28.11.2018. године, за набавку добара – Таблет рачунари, ознака и назив из Општег речника
набавки: 30213200 - Таблет рачунари, ЈН бр. 1.1.2-2/18.
Позив за подношење понуда и конкурсна документација објављени су дана
03.12.2018. године на Порталу јавних набавки и сајту наручиоца.
До истека рока за подношење понуда, 11.12.2018. године до 11.30 часова, на адресу
наручиоца приспело је 7 (седам) понуда следећих понуђача:

Редни
број

1.
2.
3.
4.

Број и датум
понуде
0712/01
од 07.12.2018. год.
20475/18
од 07.12.2018. год.
PO3321
од 10.12.2018. год.
391/18
од 10.12.2018. год.

Назив или шифра
понуђача
ЈАКОВ СИСТЕМ Д.О.О,
Булевар Немањића 25 А, ПЦ
зона 3, лок. 69, Ниш
USPON DOO, Булевар
ослобођења 17, Чачак
WINWIN SHOP DOO, Кнеза
Васе Поповића 18, Чачак
STZR Start Vladimir Kleut PR,
Љубићска 24, Чачак

Датум пријема

Час
пријема

10.12.2018. год.

12.30

10.12.2018. год.

12.30

10.12.2018. год.

12.41

11.12.2018. год.

09.58

5.
6.
7.

м520
од 10.12.2018. год.
18098637
од 10.12.2018. год.
147/2018
од 11.12.2018. год.

SIT SYSTEMS DOO, Милана
Ракића 1, Београд
COMTRADE DISTRIBUTION
DOO, Савски насип 7, Београд
ROYAL COMMERCE DOO,
Донска 5/1г, Београд

11.12.2018. год.

11.00

11.12.2018. год.

11.07

11.12.2018. год.

11.23

Неблаговремених понуда није било.
Након спроведеног поступка отварања понуда, комисија за спровођење поступка јавне
набавке, одређена Решењем број 4/183 од 28.11.2018. године, сачинила је Записник о
отварању понуда број 4/210 од 11.12.2018. године, а затим је приступила стручној оцени
понуда и сачинила извештај о истом.
У Извештају о стручној оцени понуда број 4/223 од 19.12.2018. године, комисија за
спровођење поступка јавне набавке је, после стручне оцене понуда, констатовала:

II - Подаци о јавној набавци:
1.- Назив и адреса наручиоца: Електротехничка школа „Никола Тесла”, Краљице Наталије
31, 11000 Београд.
2.- Редни број јавне набавке за текућу годину: 1.1.2-2/18.
3.- Предмет јавне набавке: Набавка добара - Таблет рачунари.
4.- Назив из Општег речника набавки: Таблет рачунари.
5.- Ознака из Општег речника набавки: 30213200.
6.- Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности.
7.- Подаци у финансијском плану за 2018. годину: 512611.
8.- Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а (дин.): 417.567,00 динара.
9.- Назив понуђача чије су понуде одбијене, разлози за одбијање и понуђене цене:
 SIT SYSTEMS DOO, Милана Ракића 1, Београд
Понуђач је понудио цену која је већа од процењене вредности јавне набавке.
Чланом 3. став 1. тачка 33) Закона прописано је да је прихватљива понуда, понуда која је
благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не
ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ
процењене вредности јавне набавке.
Чланом 107. став 1. Закона прописано је да је наручилац дужан да у поступку јавне
набавке, пошто прегледа и оцени понуде, одбије све неприхватљиве понуде.

Из наведених законских одредби, произилази да је понуда неприхватљива када
прелази износ процењене вредности јавне набавке.
На основу члана 107. став 1. Закона понуда се одбија као неприхватљива у
смислу члана 3. став 1. тачка 33) Закона.
 Понуђенe ценe понуђача чије су понуде одбијене:
Редни
број
1.

Назив или шифра
понуђача
SIT SYSTEMS DOO,
Милана Ракића 1,
Београд

Укупна цена
без ПДВ-а (дин.)

Укупна цена
са ПДВ-ом (дин.)

458.700,00

550.440,00

SIT SYSTEMS DOO, Милана Ракића 1, Београд
Рок важења понуде: 30 (тридесет) дана од дана отварања понуда.
Рок испоруке: 10 (десет) дана од дана закључења уговора.
Гарантни период: 2 (две) године од дана примопредаје предметних добара.
Рок плаћања: 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема исправног рачуна и потписивања
записника о квалитативном и квантитативном пријему испоручених добара, од стране
уговорних страна.
10.- Критеријум за оцењивање понуде: „Најнижа понуђена цена“.
11.- Ранг листа понуђача са понуђеном и најнижом укупном ценом без ПДВ-а (дин),
после отварања понуда:
1) ЈАКОВ СИСТЕМ Д.О.О, Ниш понуђена цена…............................................. 276.870,00 дин.
Рок важења понуде: 30 (тридесет) дана од дана отварања понуда.
Рок испоруке: 10 (десет) дана од дана закључења уговора.
Гарантни период: 2 (две) године од дана примопредаје предметних добара.
Рок плаћања: 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема исправног рачуна и потписивања
записника о квалитативном и квантитативном пријему испоручених добара, од стране
уговорних страна.
2) ROYAL COMMERCE DOO, Београд, понуђена цена………........................ 288.750,00 дин.
Рок важења понуде: 30 (тридесет) дана од дана отварања понуда.
Рок испоруке: 10 (десет) дана од дана закључења уговора.
Гарантни период: 2 (две) године од дана примопредаје предметних добара.
Рок плаћања: 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема исправног рачуна и потписивања
записника о квалитативном и квантитативном пријему испоручених добара, од стране
уговорних страна.
3) USPON DOO, Чачак, понуђена цена………..................................................... 290.070,00 дин.

Рок важења понуде: 30 (тридесет) дана од дана отварања понуда.
Рок испоруке: 10 (десет) дана од дана закључења уговора.
Гарантни период: 2 (две) године од дана примопредаје предметних добара.
Рок плаћања: 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема исправног рачуна и потписивања
записника о квалитативном и квантитативном пријему испоручених добара, од стране
уговорних страна.
4) WINWIN SHOP DOO, Чачак, понуђена цена………....................................... 290.812,50 дин.
Рок важења понуде: 30 (тридесет) дана од дана отварања понуда.
Рок испоруке: 10 (десет) дана од дана закључења уговора.
Гарантни период: 2 (две) године од дана примопредаје предметних добара.
Рок плаћања: 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема исправног рачуна и потписивања
записника о квалитативном и квантитативном пријему испоручених добара, од стране
уговорних страна.
5) STZR Start Vladimir Kleut PR, Чачак, понуђена цена………......................... 291.555,00 дин.
Рок важења понуде: 30 (тридесет) дана од дана отварања понуда.
Рок испоруке: 10 (десет) дана од дана закључења уговора.
Гарантни период: 2 (две) године од дана примопредаје предметних добара.
Рок плаћања: 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема исправног рачуна и потписивања
записника о квалитативном и квантитативном пријему испоручених добара, од стране
уговорних страна.
6) COMTRADE DISTRIBUTION DOO, Београд, понуђена цена………............. 316.220,44 дин.
Рок важења понуде: 30 (тридесет) дана од дана отварања понуда.
Рок испоруке: 7 (седам) дана од дана закључења уговора.
Гарантни период: 2 (две) године од дана примопредаје предметних добара.
Рок плаћања: 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема исправног рачуна и потписивања
записника о квалитативном и квантитативном пријему испоручених добара, од стране
уговорних страна.
12.- Назив понуђача чије су понуде најповољније узимајући у обзир Извештај о
стручној оцени понуда број 4/223 од 19.12.2018. године.
Комисија за спровођење поступка јавне набавке је после стручне оцене понуда
констатовала да су најповољнија понуда следећег понуђача:
 ЈАКОВ СИСТЕМ Д.О.О., Булевар Немањеића 25 А, ПЦ зона 3, лок. 69, Ниш
Укупна вредност уговора за набавку добара – таблет рачунари износи 276.870,00
динара без ПДВ-а и 332.244,00 динара са ПДВ-ом, рок важења понуде је 30 (тридесет)
дана од дана отварања понуда, рок испоруке 10 (десет) дана од дана закључења уговора,
гарантни период 2 (две) године од дана примопредаје предметних добара и рок и начин
плаћања је 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема исправног рачуна и потписивања
записника о квалитативном и квантитативном пријему испоручених добара, од стране
уговорних страна. Изабрани понуђач извршава набавку самостално.

На основу члана 54. став 12. тачка 5) и члана 105. став 2. тачка 7) Закона комисија за
спровођење поступка јавне набавке предложила је наручиоцу да донесе Одлуку о додели
уговора наведеним понуђачима.
Директор је, као одговорно лице наручиоца, прихватио предлог комисије за
спровођење поступка јавне набавке, те је на основу горе наведеног и члана 108. став 1.
Закона донео Одлуку о додели уговора горе наведеном понуђачу.
Поука о правном леку: Против ове Одлуке може се поднети Захтев за заштиту права у року
од 10 (десет) дана од дана објављивања Одлуке на Порталу јавних набавки, а у складу са
чланом 149. став 6. Закона. Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се
истовремено доставља Републичкој комисији.

ДИРЕКТОР
____________________
Бранко Суботић

