
 
ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ 
АЛЕКСИНАЦ, Петра Зеца број 35 
Број : 1594 
Датум : 05.07.2016.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  
–УСЛУГА –  

УСЛУГЕ НАБАВКИ, ОДРЖАВАЊА И УНАПРЕЂЕЊА СОФТВЕРА 
ПАРТИЈА 2  -  Лабораторијски софтвер 

Редни број   
30 - 1451/2016 

 
 
ДОДЕЉУЈЕ СЕ УГОВОР  Понуђачу  “DIYOMI SOFT“ DOO  Ниш, улица Булевар 
Немањића број 7/1, заведена под бројем 1521 дана 28.06.2016.године у 9.45 часова  за 
Партију 2  Лабораторијски софтвер, заведена код Понуђача под бројем 17/2016 дана 
27.06.2016.године, Матични број  17273809,  Пиб: 100667439, са понуђеном ценом од  
250.000,00 динара  без ПДВ-а, односно 300.000,00 динара са ПДВ-ом. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
Комисија за јавне набавке је на основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале 
вредности, за набавку  услуга, Услуге набавки, одржавања и унапређења софтвера, 
Партија 2 - Лабораторијски софтвер,  коју је дана 06.06.2016.године донео директор 
Предузећа број 1296, објавила Позив за подношење понуде на Порталу јавних набавки 
дана 20.06.2016. године и својој интернет страници. 
На позив за подношење понуда за набавку услуга, Услуге набавки, одржавања и 
унапређења софтвера, Партија 2 - Лабораторијски софтвер  благовремено се одазвао 1 
понуђач. 
Отварање понуда обављено је дана 04.07.2016.године са почетком у 10,15 часова. 
Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда 
број: 1585 од 04.07.2016.године, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени 
понуда и сачинила Извештај број 1593 од 04.07.2016. године. 
У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће: 
Предмет јавне набавке је набавка услуга Услуге набавки, одржавања и унапређења 
софтвера, Партија 2 - Лабораторијски софтвер  
Назив и ознака из општег речника набавки услуга - Услуге набавки, одржавања и 
унапређења софтвера, Партија 2 -  Лабораторијски софтвер  
Предмет јавне набавке обликован по партијама с тим да је Наручилац сада покренуо 
поступак набавке, само за партију 2  - Лабораторијски софтвер. 
Процењена вредност јавне набавке  Услуге набавки, одржавања и унапређења софтвера, 
Партија 2 -  Лабораторијски софтвер је  250.000,00 динара без ПДВ-а. 
У поступку јавне набавке за набавку услуга, Услуге набавки, одржавања и унапређења 
софтвера, Партија 2 - Лабораторијски софтвер учествовао је 1 понуђач са благовременом 
понудом и то: 
 



1.“DIYOMI SOFT“ DOO  Ниш, улица Булевар Немањића број 7/1, заведена под бројем 
1521 дана 28.06.2016.године у 9.45 часова  за Партију 2  Лабораторијски софтвер  
 
Основни подаци о понуђачима:  
Назив и подаци :  
1.“DIYOMI SOFT“ DOO  Ниш, улица Булевар Немањића број 7/1, заведена под бројем 
1521 дана 28.06.2016.године у 9.45 часова  за Партију 2  Лабораторијски софтвер  
ул. Булевар Немањића број 7/1 
матични број понуђача:17273809 
ПИБ : 100667439 
Лице овлашћено за потписивање уговора: Иван Митић 
Лице за контакт : Иван Митић 
Подаци из понуде  
 Број под којим је понуда заведена 1521 дана 28.06.2016.године у 9.45 часова, 
заведена код Понуђача под бројем 17/2016 дана 27.06.2016.године  
Начин на који понуђач наступа - самостално    
 Понуђена цена : 250.000,00 динара  без ПДВ-а, односно 300.000,00 динара са ПДВ-
ом 
 Рок и начин плаћања 50% од уговорене цене до 30 дана од датума инсталације 
софтвера и довођења у функционално стање што ће верификовати Наручилац записником 
и саглашношћу а остатак у року од 15 дана од датума верификације допунских захтева. 
            Рок важења понуде 30 дана 
 Рок завршетка услуге 30 дана од дана склапања уговора 
 
Увидом у конкурсну документацију Комисија је констатовала следеће: 
Понуђач је уредно попунио Обрасце који чине саставни део понуде, као и Модел уговора, 
попунио је и Образац Изјаве да је уписан у регистар Понуђача уз који је доставио Решење 
Агенције за привредне регистре БПН.бр.4618/2014, потписао је Обрасце о обавези 
достављања меница. 
Понуђач је доставио и доказе за тражене додатне услове и то: 
Извод о регистрацији привредног субјекта из којег се и види да је исти региострован за 
израду софтвера, доставио је и фотокопију Уговора о изради софтвера са рачунима, као и 
потврду референце издату од стране Наручиоца софтвера, доставио је и фотокопију 
Сертификата ИСО 9001, као и фотокопије Уговора о раду за раднике са МА обрасцима. 
Имајући у виду напред наведено Комисија је констатовала да је понуда понуђача исправна, 
одговарајућа и прихватљива . 
 
Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда:  
Нема понуда које су одбијене 
 
Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена 
Ранг листа прихватљивих понуда применом критеријума најнижа понуђена цена за доделу 
уговора:  
“DIYOMI SOFT“ DOO  Ниш, Понуђена цена: 250.000,00 динара  без ПДВ-а, односно 
300.000,00 динара са ПДВ-ом 
 
9. Понуђач којем се додељује уговор:  
После прегледа понуда Комисија за јавну набавку констатује да је пристигла понуда 
благовремена, 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  “DIYOMI SOFT“ DOO  Ниш, улица 
Булевар Немањића број 7/1, заведена под бројем 1521 дана 28.06.2016.године у 9.45 



часова  за Партију 2  Лабораторијски софтвер, заведена код Понуђача под бројем 17/2016 
дана 27.06.2016.године, Матични број  17273809,  Пиб: 100667439, са понуђеном ценом од  
250.000,00 динара  без ПДВ-а, односно 300.000,00 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 услуга, Услуге, набавки, одржавања и унапређења софтвера, 
партија 2 -  Лабораторијски софтвер и уговор додели Понуђачу “DIYOMI SOFT“ DOO  Ниш, 
улица Булевар Немањића број 7/1, заведена под бројем 1521 дана 28.06.2016.године у 9.45 
часова  за Партију 2  Лабораторијски софтвер. 
 
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 
 

 
 
 


