ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“
АЛЕКСИНАЦ, Петра Зеца број 35
Број : 2420
Датум : 08.10.2015.године
Врста поступка: Поступак јавне набавке мале вредности
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( „Сл.гласник РС“, број 124/2012),
директор ЈКП “Водовод и канализација“ Алексинац доноси :
ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА НАБАВКУ ДОБАРА РАЧУНАРИ И
РАЧУНАРСКА ОПРЕМА
ПАРТИЈА 2 – РАЧУНАРСКА ОПРЕМА
Редни број
41-2327/2015
ДОДЕЉУЈЕ СЕ УГОВОР Понуђачу “ЈАКОВ СИСТЕМ“ ДОО, ул. Булевар Немањића број
25, Зона 3, локал 69, , Ниш, заведена под бројем 2378 дана 02.10.2015.године у 10.20
часова за Партију 2 Рачунарска опрема, Матични број 20103299, Пиб: 104184749, са
понуђеном ценом од 88.875,00 динара без ПДВ-а, 106.650,00 са ПДВ-ом.

Образложење
Комисија за јавне набавке је на основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале
вредности, за набавку
добара - Рачунари и рачунарска опрема,
коју је дана
23.09.2015.године донео директор Предузећа број 2324, објавила Позив за подношење
понуде на Порталу јавних набавки дана 24.09.2015. године и својој интернет страници.
На позив за подношење понуда за набавку добара, Рачунари и рачунарска опрема, Партија
2 – Рачунарска опрема благовремено се одазвало 7 понуђача, Отварање понуда
обављено је дана 05.10.2015.године са почетком у 10,30 часова.
Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда
број: 2394 од 05.10.2015.године, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени
понуда и сачинила извештај број 2418 од 07.10.2015. године.
У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће:
Предмет јавне набавке је набавка добара и то Рачунари и рачунарска опрема, обликована
у две пaртије, с тим да је наручилац сада покренуо поступак јавне набавке само за Партију
2- Рачунарска опрема
Назив и ознака из општег речника набавки добара Рачунари и рачунарска опрема 30230000
Предмет јавне набавке обликован по партијама
ПАРТИЈА 2 : РАЧУНАРСКА ОПРЕМА
Процењена вредност јавне набавке Рачунари и рачунарска опрема
За Партију 2: Рачунарска опрема је 200.000,00 динара без обрачунатог ПДВ-а
У поступку јавне набавке за набавку добара Рачунари и рачунарска опрема, партија 2 –
Рачунарска опрема – учествовало је 7 понуђача са благовременим понудама и то:
1. „УСПОН“ ДОО, Чачак, ул.Градско шеталиште број 57, заведена под бројем 2376 дана
02.10.2015.године у 10.15 часова за Партију 2- Рачунарска опрема
2.САМОСТАЛНА РАДЊА „ПРО ЦЕНТАР ЈАВНОВИЋ“,Пожаревац, ул.Градско сокаче број 1,
заведена под бројем 2377 дана 02.10.2015.године у 10.18 часова за Партију 2 Рачунарска
опрема
3. „ЈАКОВ СИСТЕМ“ ДОО, Ниш, ул. Бучевар Немањића број 25 Зона 3 локал 69, заведена
под бројем 2378 дана 02.10.2015.године у 10.20 часова за Партију 2 Рачунарска опрема

4. СЗТР „СТАРТ“ Чачак, ул. Љубићка број 24, заведена под бројем 2387 дана
05.10.2015.године у 6.45 часова за Партију 2 Рачунарска опрема
5.“IRVAS INTERNATIONAL“ DOO, Ниш, ул.Николе Тесле број 17 локал 4, заведена под
бројем 2388 дана 05.10.2015.године у 6.47 часова, за Партију 2 Рачунарска опрема
6.“INFORMATIKA“AD, Београд, ул. Јеврејска број 32, заведена под бројем 2391 дана
05.10.2015.године у 9.55 часова, за Партију 2 Рачунарска опрема
7.“МICROSYSTEMS“ DOO Београд, ул. Браће Барух број 8, заведена под бројем 2392 дана
05.10.2015.године у 9.57 часова, за Партију 2 Рачунарска опрема
Основни подаци о понуђачима:
Назив и подаци :
1. „УСПОН“ ДОО, Чачак, ул.Градско шеталиште број 57, заведена под бројем 2376
дана 02.10.2015.године у 10.15 часова за Партију 2- Рачунарска опрема
ул. Градско шеталиште број 57
матични број понуђача: 06084613
ПИБ : 101289775
Лице овлашћено за потписивање уговора: Владимир Крстић
Лице за контакт : Драгољуб Пауновић
Подаци из понуде
Број под којим је понуда заведена 2376 дана 02.10.2015.године у 10.15 часова за
партију 2 – рачунарска опрема
Начин на који понуђач наступа - самостално
Понуђена цена : 111.300,00 динара без ПДВ-а, 133.560,00 са ПДВ-ом
Рок испоруке 7 дана
Рок важења понуде 30 дана
Увидом у достављену документацију Комисија је утврдила да је Понуђач потписао Изјаву
којом потврђује да испуњава обавезне услове у складу са чланом 75 Законом о јавним
набавкама, као и Изјаву да је уписан у регистар понуђача Агенције за привредне регистре.
Понуђач је и доставио Решење из Регистра понуђача БПН 386/2013 од 01.10.2013.године,
као и Изјаву на свом меморандуму да се подаци налазе на интернет адреси .
Понуђач је уредно попунио образац Структуре цена- спецификације,
Потписао је Изјаву о независној понуди, Изјаву о обавези достављања менице за добро
извршење посла, као и Изјаву о обавези достављања менице за отклањања недостатака у
гарантном року, Изјаву о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа, као и
Модел уговора.
Понуђач је доставио и карактеристике понуђених добара.
Из достављене документације Комисија је утврдила да је понуда исправна, не садржи
битне недостатке, да је одговарајућа и прихватљива имајући у виду напред наведено као и
понуђену цену која је нижа у односу на процењену вредност набавке,понуђена цена је
111.300,00 динара без ПДВ-а.
2.САМОСТАЛНА РАДЊА „ПРО ЦЕНТАР“ ВЛАДАН ЈАНКОВИЋ ПР, Пожаревац,
ул.Градско сокаче број 1, заведена под бројем 2377 дана 02.10.2015.године у 10.18
часова за Партију 2 Рачунарска опрема
ул. Градско сокаче број 1
матични број понуђача: 56401164
ПИБ : ПЦ 103603937
Лице овлашћено за потписивање уговора: Владан Јанковић
Лице за контакт : Николић Митар
Подаци из понуде

Број под којим је понуда заведена 2377 дана 02.10.2015.године у 10.18 часова за
партију 2- рачунарска опрема
Начин на који понуђач наступа - самостално
Понуђена цена : 110.000,00 динара без ПДВ-а, 132.000,00 са ПДВ-ом
Рок испоруке 7 дана
Рок важења понуде 30 дана
Увидом у достављену документацију Комисија је утврдила да је Понуђач потписао Изјаву
којом потврђује да испуњава обавезне услове у складу са чланом 75 Законом о јавним
набавкама.
Понуђач је уредно попунио образац Структуре цена- спецификације,
Потписао је Изјаву о независној понуди, Изјаву о обавези достављања менице за добро
извршење посла, као и Изјаву о обавези достављања менице за отклањања недостатака у
гарантном року, Изјаву о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа, као и
Модел уговора.
Из достављене документације Комисија је утврдила да је понуда исправна, не садржи
битне недостатке, да је одговарајућа и прихватљива имајући у виду напред наведено као и
понуђену цену која је нижа у односу на процењену вредност набавке,понуђена цена је
110.000,00 динара без ПДВ-а.
3.„ЈАКОВ СИСТЕМ“ ДОО, НИШ, ул. Булевар Немањића број 25 Зона 3 локал 69,
заведена под бројем 2378 дана 02.10.2015.године у 10.20 часова за Партију 2
Рачунарска опрема
ул. Булевар Немањића број 25 Зона 3 локал 69,
матични број понуђача: 20103299
ПИБ : 104184749
Лице овлашћено за потписивање уговора: Миљан Крстић
Лице за контакт : Дарко Милојковић
Подаци из понуде
Број под којим је понуда заведена 2378 дана 02.10.2015.године у 10.20 часова за
партију 2 – рачунарска опрема
Начин на који понуђач наступа - самостално
Понуђена цена : 88.875,00 динара без ПДВ-а, 106.650,00 са ПДВ-ом
Рок испоруке 7 дана
Рок важења понуде 30 дана
Увидом у достављену документацију Комисија је утврдила да је Понуђач потписао Изјаву
којом потврђује да испуњава обавезне услове у складу са чланом 75 Законом о јавним
набавкама, као и Изјаву да је уписан у регистар понуђача Агенције за привредне регистре.
Понуђач је и доставио Решење из Регистра понуђача БПН 5587/2014 од 11.12.2014.године,
као и Изјаву на свом меморандуму да се подаци налазе на интернет адреси .
Понуђач је уредно попунио образац Структуре цена- спецификације,
Потписао је Изјаву о независној понуди, Изјаву о обавези достављања менице за добро
извршење посла, као и Изјаву о обавези достављања менице за отклањања недостатака у
гарантном року, Изјаву о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа, као и
Модел уговора.
Понуђач је доставио и карактеристике понуђених добара.
Из достављене документације Комисија је утврдила да је понуда исправна, не садржи
битне недостатке, да је одговарајућа и прихватљива имајући у виду напред наведено као и
понуђену цену која је нижа у односу на процењену вредност набавке,понуђена цена је
88.875,00 динара без ПДВ-а.

4. СТЗР „СТАРТ“ ЧАЧАК, ул. Љубићка број 24, заведена под бројем 2387 дана
05.10.2015.године у 6.45 часова за Партију 2 Рачунарска опрема
ул. Љубићка број 24
матични број понуђача: 55039356
ПИБ : 101297662
Лице овлашћено за потписивање уговора: Владимир Клеот
Лице за контакт : Владимир Клеот
Подаци из понуде
Број под којим је понуда заведена 2387 дана 05.10.2015.године у 6.45 часова за
партију 2 – рачунарска опрема
Начин на који понуђач наступа - самостално
Понуђена цена : 105.345,00 динара без ПДВ-а, 126.414,00 са ПДВ-ом
Рок испоруке 7 дана
Рок важења понуде 30 дана
Увидом у достављену документацију Комисија је утврдила да је Понуђач потписао Изјаву
којом потврђује да испуњава обавезне услове у складу са чланом 75 Законом о јавним
набавкама, Понуђач је и доставио фотокопију оверених потписа лица овлашћених за
потписивање, Извод из регистра Агенције за привредне регистре, Уверење МУП-а,Уверење
Прекршајног суда, Уверење Министарства финасија као и Уверење Градске управе за
локлну пореску администрацију.
Понуђач је уредно попунио образац Структуре цена- спецификације,
Потписао је Изјаву о независној понуди, Изјаву о обавези достављања менице за добро
извршење посла, као и Изјаву о обавези достављања менице за отклањања недостатака у
гарантном року, Изјаву о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа, као и
Модел уговора.
Из достављене документације Комисија је утврдила да је понуда исправна, не садржи
битне недостатке, да је одговарајућа и прихватљива имајући у виду напред наведено као и
понуђену цену која је нижа у односу на процењену вредност набавке,понуђена цена је
105.345,00 динара без ПДВ-а.
5.“IRVAS INTERNATIONAL“ DOO, НИШ, ул.Николе Тесле број 17 локал 4, заведена под
бројем 2388 дана 05.10.2015.године у 6.47 часова, за Партију 2 Рачунарска опрема
ул. Николе Тесле број 17 локал 4
матични број понуђача: 17156748
ПИБ : 100339185
Лице овлашћено за потписивање уговора: Љубиша Јовев
Лице за контакт : Наташа Милошевић
Подаци из понуде
Број под којим је понуда заведена 2388 дана 05.10.2015.године у 6.47 часова за
партију 2 – рачунарска опрема
Начин на који понуђач наступа - самостално
Понуђена цена : 160.925,52 динара без ПДВ-а, 193.110,62 са ПДВ-ом
Рок испоруке 4 дана
Рок важења понуде 30 дана
Увидом у достављену документацију Комисија је утврдила да је Понуђач потписао Изјаву
којом потврђује да испуњава обавезне услове у складу са чланом 75 Законом о јавним
набавкама, као и Изјаву да је уписан у регистар понуђача Агенције за привредне регистре.
Понуђач је уредно попунио образац Структуре цена- спецификације,
Понуђач је доставио и понуду на свом меморандуму са карактеристикама понеђених
добара.

Потписао је Изјаву о независној понуди, Изјаву о обавези достављања менице за добро
извршење посла, као и Изјаву о обавези достављања менице за отклањања недостатака у
гарантном року, Изјаву о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа, као и
Модел уговора.
Из достављене документације Комисија је утврдила да је понуда исправна, не садржи
битне недостатке, да је одговарајућа и прихватљива имајући у виду напред наведено као и
понуђену цену која је нижа у односу на процењену вредност набавке,понуђена цена је
160.925,52 динара без ПДВ-а.
6.“INFORMATIKA“AD, Београд, ул. Јеврејска број 32, заведена под бројем 2391 дана
05.10.2015.године у 9.55 часова, за Партију 2 Рачунарска опрема
ул. Јеврејска број 32
матични број понуђача: 07024592
ПИБ : 100001716
Лице овлашћено за потписивање уговора: Славољуб Качаревић
Лице за контакт : Милош Илић
Подаци из понуде
Број под којим је понуда заведена 2391 дана 05.10.2015.године у 9.55 часова за
партију 2 – рачунарска опрема
Начин на који понуђач наступа - самостално
Понуђена цена : 112.050,00 динара без ПДВ-а, 134.460,00 са ПДВ-ом
Рок испоруке 7 дана
Рок важења понуде 30 дана
Увидом у достављену документацију Комисија је утврдила да је Понуђач потписао Изјаву
којом потврђује да испуњава обавезне услове у складу са чланом 75 Законом о јавним
набавкама, као и Изјаву да је уписан у регистар понуђача Агенције за привредне регистре.
Понуђач је уредно попунио образац Структуре цена- спецификације,
Потписао је Изјаву о независној понуди, Изјаву о обавези достављања менице за добро
извршење посла, као и Изјаву о обавези достављања менице за отклањања недостатака у
гарантном року, Изјаву о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа, као и
Модел уговора.
Понуђач је доставио и карактеристике понуђених добара.
Из достављене документације Комисија је утврдила да је понуда исправна, не садржи
битне недостатке, да је одговарајућа и прихватљива имајући у виду напред наведено као и
понуђену цену која је нижа у односу на процењену вредност набавке,понуђена цена је
112.050,00 динара без ПДВ-а.
7.“МICROSYSTEMS“ DOO Београд, ул. Браће Барух број 8, заведена под бројем 2392
дана 05.10.2015.године у 9.57 часова, за Партију 2 Рачунарска опрема
ул. Браће Барух број 8
матични број понуђача: 17482742
ПИБ : 102848223
Лице овлашћено за потписивање уговора: Мирослав Симовновић
Лице за контакт : МирославСимоновић
Подаци из понуде
Број под којим је понуда заведена 2392 дана 05.10.2015.године у 9.57 часова за
партију 2 – рачунарска опрема
Начин на који понуђач наступа - самостално
Понуђена цена : 108.950,00 динара без ПДВ-а, 130.740,00 са ПДВ-ом
Рок испоруке 7 дана

Рок важења понуде 30 дана
Увидом у достављену документацију Комисија је утврдила да је Понуђач потписао Изјаву
којом потврђује да испуњава обавезне услове у складу са чланом 75 Законом о јавним
набавкама, као и Изјаву да је уписан у регистар понуђача Агенције за привредне регистре.
Понуђач је уредно попунио образац Структуре цена- спецификације,
Потписао је Изјаву о независној понуди, Изјаву о обавези достављања менице за добро
извршење посла, као и Изјаву о обавези достављања менице за отклањања недостатака у
гарантном року, Изјаву о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа, као и
Модел уговора.
Из достављене документације Комисија је утврдила да је понуда исправна, не садржи
битне недостатке, да је одговарајућа и прихватљива имајући у виду напред наведено као и
понуђену цену која је нижа у односу на процењену вредност набавке,понуђена цена је
108.950,00 динара без ПДВ-а.
Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда:
У овом поступку јавне набавке нема понуда које су одбијене.
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.
Ранг листа прихватљивих понуда применом критеријума најнижа понуђена цена за доделу
уговора:
1. „ЈАКОВ СИСТЕМ“ ДОО,Понуђена цена : 88.875,00 динара без ПДВ-а, 106.650,00 са
ПДВ-ом
2. СТЗР „СТАРТ“, Понуђена цена : 105.345,00 динара без ПДВ-а, 126.414,00 са ПДВ-ом
3.“МICROSYSTEMS“ DOO,Понуђена цена : 108.950,00 динара без ПДВ-а, 130.740,00 са
ПДВ-ом
4. САМОСТАЛНА РАДЊА „ПРО ЦЕНТАР“, Понуђена цена : 110.000,00 динара без ПДВ-а,
132.000,00 са ПДВ-ом
5.„УСПОН“ ДОО, Понуђена цена : 111.300,00 динара без ПДВ-а, 133.560,00 са ПДВ-ом
6. .“INFORMATIKA“AD, Понуђена цена : 112.050,00 динара без ПДВ-а, 134.460,00 са ПДВом
7.“IRVAS INTERNATIONAL“DOO, Понуђена цена : 160.925,52 динара
без ПДВ-а,
193.110,62 са ПДВ-ом
Понуђач којем се додељује уговор:
После прегледа понуда Комисија за јавну набавку констатује да су пристигле понуде
благовремене, да је испуњен услов за доношење Одлуке о додели уговора прописан
чланом 107. Закона о јавним набавкама и предлаже директору Предузећа да донесе
Одлуку о додели уговора Понуђачу “ЈАКОВ СИСТЕМ“ ДОО, Ниш, ул. Булевар Немањића
број 25, Зона 3, локал 69, заведена под бројем 2378 дана 02.10.2015.године у 10.20 часова
за Партију 2 Рачунарска опрема, Матични број 20103299, Пиб: 104184749, са понуђеном
ценом од 88.875,00 динара без ПДВ-а, 106.650,00 са ПДВ-ом, што је ниже у односу на
процењену вредност партије 2 – рачунарска опрема тј. од износа од 200.000,00 динара без
ПДВ-а .
Директор ЈКП“Водовод и канализација“ Алексинац је прихватио предлог Комисије за јавну
набавку о додели уговора, те је на основу законских овлашћења донео Одлуку о додели
уговора о јавној набавци добара Рачунари и рачунарска опрема, Партија 2 –Рачунарска
опрема додељујући уговор понуђачу “ЈАКОВ СИСТЕМ“ ДОО, ул. Булевар Немањића број
25, Зона 3, локал 69, Ниш

Подизвођач: Понуђача је самостално поднео понуду.
На основу изнетог, одлучено је као у диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од 5 дана од дана
њеног објављивања на Порталу јавних набавки.
Захтев се подноси Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

ДИРЕКТОР
Драгиша Симић

