ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“
АЛЕКСИНАЦ, Петра Зеца број 35
Број : 1562
Датум : 01.07.2016.године
Врста поступка: Поступак јавне набавке мале вредности
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама 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 1 –ПЕРСОНАЛНИ РАЧУНАРИ
Редни број
29-1386/2016
ДОДЕЉУЈЕ СЕ УГОВОР Понуђачу “ЈАКОВ СИСТЕМ“ ДОО, Ниш, ул.Немањића број 25
Зона 3, локал 69, Ниш, заведена под бројем 1517, дана 28.06.2016.године у 9.50
часова, за Партију 1 – Персонални рачунари, Матични број 20103299, Пиб: 104184749
са понуђеном ценом од 339.250,00 динара без ПДВ-а, односно 407.100,00 динара 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, Партија 1 Персонални
рачунари, коју је дана 06.06.2016.године донео директор Предузећа број 1292, објавила
Позив за подношење понуде на Порталу јавних набавки дана 14.06.2016. године и својој
интернет страници.
На позив за подношење понуда за набавку добара, Рачунари и рачунарска опрема Партија
1 Персонални рачунари благовремено се одазвало 4 понуђача.
Отварање понуда обављено је дана 28.06.2016.године са почетком у 10,15 часова.
Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда
број: 1519 од 10.02.2016.године, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени
понуда и сачинила извештај број 1561 од 01.07.2016. године.
У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће:
Предмет јавне набавке је набавка Рачунари и рачунарска опрема, Партија 1 Персонални
рачунари,
Назив и ознака из општег речника набавки добара Рачунари и рачунарска опрема, Партија
1 Персонални рачунари, је 302130000
Предмет јавне набавке обликован у две партије
Процењена вредност јавне набавке Рачунари и рачунарска опрема је 700.000,00 динара
без обрачунатог ПДВ-а и то за Партију 1 Персонални рачунари је 400.000,00 динара без
ПДВ-а
У поступку јавне набавке за набавку добара, Рачунари и рачунарска опрема, Партија 1
Персонални рачунари учествовало је 4 понуђача са благовременим понудама и то:
1.“WINWIN SHOP“DOO, Чачак, улица Кнеза Васе Поповића, Чачак, заведена под
бројем 1503 дана 27.06.2016.године у 7.00 часова за Партију 1 – Персонални рачунари

2.“ROYAL COMMERCE“DOO, Београд, улица Донска број 5/1г, Београд, заведена под
бројем 1504 дана 27.06.2016.године у 7.02 часова за Партију 1 – Персонални рачунари
3. Владимир Клеут ПР СТЗР „СТАРТ“ Чачак, улица Љубићка број 24, заведена под
бројем 1505, дана 27.06.2016.године у 07.05 часова, за Партију 1 – Персонални
рачунари
4.“ЈАКОВ СИСТЕМ“ ДОО, Ниш, ул.Немањића број 25 Зона 3, локал 69, Ниш, заведена
под бројем 1517, дана 28.06.2016.године у 9.50 часова, за Партију 1 – Персонални
рачунари
Основни подаци о понуђачима:
Назив и подаци :
1.“WINWIN SHOP“DOO, Чачак, улица Кнеза Васе Поповића, Чачак, заведена под
бројем 1503 дана 27.06.2016.године у 7.00 часова за Партију 1 – Персонални рачунари
ул. Кнеза Васе Поповића број 18, 32000 Чачак
матични број понуђача: 21162094
ПИБ : 109325740
Лице овлашћено за потписивање уговора: Драженко Купрешанин
Лице за контакт : Радован Арула
Подаци из понуде за Партију 1 Персонални рачунари:
Број под којим је понуда заведена 1503 дана 27.06.2016.године у 9.50 часова,
заведена код Понуђача под бројем ПО 852 дана 24.06.2016.године.
Начин на који понуђач наступа - самостално
Понуђена цена : 347.630,00 динара без ПДВ-а, односно 417.156,00 динара са ПДВом
Рок и начин плаћања 45 дана
Рок важења понуде 30 дана
Рок испоруке је 7 дана
Гарантни рок је 2 године
Увидом у Конкурсну документацију Комисија је констатовала следеће:
Понуђач је уредно попунио Обрасце који чине саставни део понуде, попунио је Образац
изјаве да је уписан у Регистар понуђача уз који је и доставио Извод о регистрацији
привредног субјекта, на свом меморандуму доставио је и Изјаву да је уписан у Регистар
понуђача са навођењем интернет адресе на којој се подаци могу проверити, доставио је и
Решење Агенције за привредне регистре из Регистра понуђача БПН. Бр.743/2016.
Доставио је и доказ за тражени додатни услов тј. техничку спецификацију из које се
утврђује да понуђена добра одговарају техничким карактеристикама траженим конкурсном
документацијом.
Имајући у виду напред наведено Комисија је констатовала да је понуда Понуђача исправна,
одговарајућа и прихватљива обзиром на понуђену цену Понуђача у односу на процењену
вредност набавке.
2.“ROYAL COMMERCE“DOO, Београд, улица Донска број 5/1г, Београд, заведена под
бројем 1504 дана 27.06.2016.године у 7.02 часова за Партију 1 – Персонални рачунари
ул. Донска број 5/1г, Београд
матични број понуђача:07557442
ПИБ : 100352957
Лице овлашћено за потписивање уговора: Ненад Панић
Лице за контакт : Ненад Панић
Подаци из понуде

Број под којим је понуда заведена 1504 дана 27.06.2016.године у 7.02 часова за
Партију 1 Персонални рачунари, заведена код Понуђача под бројем 120/2016 дана
24.06.2016.године
Начин на који понуђач наступа - самостално
Понуђена цена : 347.490,00 динара без ПДВ-а, односно 416.988,00 динара са
ПДВ-ом
Рок плаћања 45 дана од дана пријема фактуре уплата на текући рачун
Рок важења понуде 30 дана од дана отварања понуда
Рок испоруке је 7 дана од дана поруџбине
Гарантни рок је 24 месеци
Увидом у Конкурсну документацију Комисија је констатовала следеће:
Понуђач је уредно попунио Обрасце који чине саставни део понуде, попунио је Образац
изјаве да је уписан у Регистар понуђача уз који је и доставио и Решење Агенције за
привредне регистре из Регистра понуђача БПН. Бр.914/2015.
Доставио је и доказ за тражени додатни услов тј. техничку спецификацију из које се
утврђује да понуђена добра одговарају техничким карактеристикама траженим конкурсном
документацијом.
Доставио је и извод из каталога из кога се такође виде техничке карактеристике понуђених
добара.
Имајући у виду напред наведено Комисија је констатовала да је понуда Понуђача исправна,
одговарајућа и прихватљива обзиром на понуђену цену Понуђача у односу на процењену
вредност набавке.
3. Владимир Клеут ПР СТЗР „СТАРТ“ Чачак, улица Љубићка број 24, заведена под
бројем 1505, дана 27.06.2016.године у 07.05 часова, за Партију 1 – Персонални
рачунари
ул. Љубићка број 24 Чачак
матични број понуђача: 55039356
ПИБ : 101297662
Лице овлашћено за потписивање уговора: Владимир Клеут
Лице за контакт : Владимир Клеут
Подаци из понуде
Број под којим је понуда заведена 1505 дана 27.06.2016.године у 7. 05 часова за
Партију 1 Персонални рачунари, заведена код Понуђача под бројем 333/16 дана
24.06.2016.године
Начин на који понуђач наступа - самостално
Понуђена цена : 334.530,00 динара без ПДВ-а, односно 401.436,00 динара са
ПДВ-ом
Рок плаћања 45 дана на текући рачун од дана пријема фактуре
Рок важења понуде 30 дана
Рок испоруке 7 дана од дана пријема поруџбине
Гарантни рок је 2 године
Увидом у Конкурсну документацију Комисија је констатовала следеће:
Понуђач је уредно попунио Обрасце који чине саставни део понуде, попунио је Образац
изјаве да је уписан у Регистар понуђача уз који је и доставио и Решење Агенције за
привредне регистре из Регистра понуђача БПН. Бр.4385/2015.
Доставио је и доказ за тражени додатни услов тј. техничку спецификацију из које се
утврђује да матична плоча не поседује ни један PCI слот, док за HDMI слот Понуђач уопште
није навео да ли постоји или не, а Наручилац је у делу техничке карактеристике Конкурсне
документације навео да је потребно да има 2 x PCI слот као и 1X HDMI слот.

Имајући у виду напред наведено Комисија је констатовала да је понуда Понуђача исправна,
али неодговарајућа обзиром на то да карактеристике понуђених добара које су утврђене из
достављене техничке спецификације не одговарају тражени карактеристикама које су
наведене у Конкурсној документацији, те ће иста бити и одбијена.
4.“ЈАКОВ СИСТЕМ“ ДОО, Ниш, ул.Немањића број 25 Зона 3, локал 69, Ниш, заведена
под бројем 1517, дана 28.06.2016.године у 9.50 часова, за Партију 1 – Персонални
рачунари
ул. Немањића број 25 Зона 3 локал 69, Ниш
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 1517 дана 28.06.2016.године у 9.50 часова за
Партију 1 Персонални рачунари, заведена код Понуђача под бројем 2806/01 дана
27.06.2016.године
Начин на који понуђач наступа - самостално
Понуђена цена : 339.250,00 динара без ПДВ-а, односно 407.100,00 динара са
ПДВ-ом
Рок плаћања 45 дана вирмански
Рок важења понуде 30 дана
Рок испоруке је 7 дана
Гарантни рок је 24 месеци
Увидом у Конкурсну документацију Комисија је констатовала следеће:
Понуђач је уредно попунио Обрасце који чине саставни део понуде, попунио је Образац
изјаве да је уписан у Регистар понуђача уз који је и доставио и Решење Агенције за
привредне регистре из Регистра понуђача БПН. Бр.5584/2014.
Доставио је и доказ за тражени додатни услов тј. техничку спецификацију из које се
утврђује да понуђена добра одговарају техничким карактеристикама траженим конкурсном
документацијом.
Имајући у виду напред наведено Комисија је констатовала да је понуда Понуђача исправна,
одговарајућа и прихватљива обзиром на понуђену цену Понуђача у односу на процењену
вредност набавке.
Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда:
НОдбијена је понуда Понуђача Владимир Клеут ПР СТЗР „СТАРТ“ Чачак, улица Љубићка
број 24 имајући у виду да је иста неодговарајућа обзиром на то да карактеристике
понуђених добара које су утврђене из достављене техничке спецификације не одговарају
тражени карактеристикама које су наведене у Конкурсној документацији.Понуђена цена
неприхватљиве понуде је 334.530,00 динара без ПДВ-а, односно 401.436,00 динара са
ПДВ-ом
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.
Ранг листа прихватљивих понуда применом критеријума најнижа понуђена цена за доделу
уговора:
1. “ЈАКОВ СИСТЕМ“ ДОО, Ниш, Понуђена цена : 339.250,00 динара без ПДВ-а,
односно 407.100,00 динара са ПДВ-ом

2. “ROYAL COMMERCE“DOO, Београд, улица Донска број 5/1г, Понуђена цена :
347.490,00 динара без ПДВ-а, односно 416.988,00 динара са ПДВ-ом
3. “WINWIN SHOP“DOO, Чачак, улица Кнеза Васе Поповића, Понуђена цена :
347.630,00 динара без ПДВ-а, односно 417.156,00 динара са ПДВ-ом
9. 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 и уговор додели Понуђачу “ЈАКОВ СИСТЕМ“ ДОО, Ниш,
ул.Немањића број 25 Зона 3, локал 69, Ниш,
заведена под бројем 1517, дана
28.06.2016.године у 9.50 часова, за Партију 1 – Персонални рачунари, Матични број
20103299, Пиб: 104184749 са понуђеном ценом од 339.250,00 динара без ПДВ-а, односно
407.100,00 динара са ПДВ-ом.
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 1 Персонални
рачунари, додељујући уговор понуђачу “ЈАКОВ СИСТЕМ“ ДОО, Ниш, ул.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

