
 
ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ 
АЛЕКСИНАЦ, Петра Зеца број 35 
Број : 1178 
Датум : 21.05.2018.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 –  
РАЧУНАРСКА ОПРЕМА 

ПАРТИЈА 2 – РАЧУНАРСКА ОПРЕМА 
Редни број   

19-1018/2018 
 

ДОДЕЉУЈЕ СЕ УГОВОР  Понуђачу СТЗР „СТАРТ“ Владимир Клеут ПР Чачак,  улица 
Љубићка  број 24, заведена под бројем 1091 дана 14.05.2018.године у  7.00 часова, за 
Партију 2 – Рачунарска опрема, Матични број  55039356, ПИБ :  101297662 са понуђеном 
ценом од  240.353,50 динара  без ПДВ-а,   односно 288.424,20 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  добара, Рачунарска опрема, Партија 2 -  Рачунарска опрема,  коју је 
дана 04.05.2018.године донео директор Предузећа број 1002, објавила Позив за 
подношење понуде на Порталу јавних набавки дана 04.05.2018. године и својој интернет 
страници. 
На позив за подношење понуда за набавку добара, Рачунарска опрема Партија 2 – 
Рачунарска опрема  благовремено се одазвало 2 понуђача. 
Отварање понуда обављено је дана 14.05.2018.године са почетком у 13,15 часова. 
Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда 
број: 1119 од 14.05.2018.године, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени 
понуда и сачинила извештај број 1177 од 21.05.2018. године. 
У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће: 
Предмет јавне набавке је набавка добара Рачунарска опрема, Партија 2- Рачунарска 
опрема. 
Назив и ознака из општег речника набавки добара Рачунари и рачунарска опрема, Партија 
2- Рачунарска опрема  је 30213000 
Предмет јавне набавке обликован у две партије, стим да Наручилац овим Извештајем 
разматра само  Партију - 2 Рачунарска опрема. 
Процењена вредност јавне набавке  Рачунарска опрема  је 490.000,00 динара без 
обрачунатог ПДВ-а и то за Партију 2 : 290.000,00 динара без ПДВ-а 
У поступку јавне набавке за набавку добара, Рачунарска опрема, Партија 2 Рачунарска 
опрема  учествовало је 2 понуђача са благовременим понудама  и то: 
 
1.“УСПОН“ ДОО , Чачак, улица Булевар ослобођења, заведена под бројем 1071 дана 
11.05.2018.године у 10.00 часова  за Партију 2 – Рачунарска опрема 
2. СТЗР „СТАРТ“ Владимир Клеут ПР Чачак,  улица Љубићка  број 24, заведена под 
бројем 1091 дана 14.05.2018.године у 7.00 часова, за Партију 2 – Рачунарска опрема  
 



Основни подаци о понуђачима:  
Назив и подаци :  
1. “УСПОН“ ДОО , Чачак, улица Булевар ослобођења, заведена под бројем 1071 дана 
11.05.2018.године у 10.00 часова  за Партију 2 – Рачунарска опрема 
ул. Булевар Ослобођења број 17 
матични број понуђача: 06084613 
ПИБ :101289775 
Лице овлашћено за потписивање уговора: Владимир Крстић 
Лице за контакт : Кристина Кромановић 
Подаци из понуде за Партију  2 -  Рачунарска опрема 
 Број под којим је понуда заведена 1071  дана 11.05.2018.године у 10.00 часова, 
заведена код  Понуђача под бројем 05589/18 дана 10.05.2018.године  
Начин на који понуђач наступа - самостално    
 Понуђена цена : 222.740,84 динара  без ПДВ-а, односно 267.289,01 динара са ПДВ-
ом 
 Рок и начин плаћања 45 дана 
            Рок важења понуде 30 дана 
 Рок испоруке је 7 дана 
  
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 као и Изјаву да ће доставити менице у случају да 
буде изабран. 
Понуђач је доставио Изјаву на свом меморандуму на којој на навео интернет адрее где су 
подаци о понуђачу јавно доступни, уз коју је доставио и Решење из Регистра понуђача. 
Понуђач је доставио и понуду на свом меморандуму као и техничке карактеристике 
понуђених добара. 
На крају је доставио и Пуномоћје на свом меморандуму. 
Увидом у Образац структуре цена Комисија је констатовала да је понуђач начинио рачунску 
грешку приликом попуњавања понуде и из тог разлога Комисија је упутила Захтев за 
давање сагласности за исправком рачунске грешке у обрацу структуре цена заведен под 
бројем 1142. 
Понуђач је доставио сагласност за исправку рачунске грешке и то тако што је сам извршио 
корекцију јединичне цене док је укупна цена остала непромењена. 
Имајући у виду члан 93. Закона о јавним набавкама исправка рачунске грешке је могућа 
само уз сагласност понуђача, с тим да Понуђач није у могућности да у овој фази поступка 
врши корекцију јединичне цене.  
Понуђач је могао и требао да изврши корекцију цене тако што би количину помножио 
јединичном ценом коју је доставио у својој понуди тако да је исправка требала да буде: 
  
305 х 4800= 1.464.000,00  
 А не као што је он учинио, јер члан 93 Закона каже да : 
„У случају разлике између јединичне и укупне цене меродавна је јединична цена.“ 
 
Имајући у виду напред наведено Комисија је констатовала да је понуда Понуђача као и 
достављена сагласност неисправна, јер је понуђач мењао достављену понуду у погледу 
достављене јединичне цене за позицију 11. Обрасца структуре цена у моменту када то  није 
дозвољено, тј. није поступио по захтеву који му је упућен и у складу са чланом 93 Закона., 
те ће Понуда понуђача бити одбијена. 
 
2. СТЗР „СТАРТ“ Владимир Клеут ПР Чачак,  улица Љубићка  број 24, заведена под 
бројем 1091 дана 14.05.2018.године у 7.00 часова, за Партију 2 – Рачунарска опрема  



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 1091 дана 14.05.2018.године у  7.00 часова за 
Партију 2 – Рачунарска опрема, заведена код Понуђач под бројем 215/18 дана 
11.05.2018.године 
Начин на који понуђач наступа - самостално    
 Понуђена цена :  240.353,50 динара  без ПДВ-а,   односно 288.424,20 динара са 
ПДВ-ом 
 Рок плаћања 45 дана 
            Рок важења понуде 30 дана 

Рок испоруке 7 дана  
Увидом у конкурсну документацију Комисија је констатовала следеће: 
Понуђач је  уредно попунио Обрасце који чине саставни део понуде, као и Модел Уговора, 
Изјаве о обавези достављања меница, Образац Изјаве да је уписан у регистар пнуђача, уз 
који је доставио и Решење из Регистра Понуђача. 
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. 
 
Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда:  
Одбијена је понуда понуђача “УСПОН“ ДОО , Чачак. 
 
Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена 
 
Ранг листа прихватљивих понуда применом критеријума најнижа понуђена цена за доделу 
уговора:  

1. Владимир Клеут ПР СТЗР „СТАРТ“ Чачак, Понуђена цена : 240.353,50 динара  
без ПДВ-а,   односно 288.424,20 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  СТЗР „СТАРТ“ Владимир Клеут ПР 
Чачак,  улица Љубићка  број 24, заведена под бројем 1091 дана 14.05.2018.године у  7.00 
часова, за Партију 2 – Рачунарска опрема, Матични број  55039356, ПИБ :  101297662 са 
понуђеном ценом од  240.353,50 динара  без ПДВ-а,   односно 288.424,20 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 Рачунарска опрема, Партија 2 Рачунарска опрема, 
додељујући уговор понуђачу “ СТЗР „СТАРТ“ Владимир Клеут ПР Чачак,  улица Љубићка  
број 24, заведена под бројем 1091 дана 14.05.2018.године у  7.00 часова,  
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 
 

 
 
 


