Република Србија
Универзитет у Нишу
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ
Трг краља Александра 11
Број: 01-2644/2
22.12.2015. године

На основу члана 108. став 1., а у вези са чланом 107. став 3. Закона о јавним
набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 124/2012,14/2015 и 68/2015) и
Извештаја о стручној оцени понуда број 01-2644 од 22.12.2015. године, декан Правног
факултета у Нишу доноси:
ОДЛУКУ
о додели уговора за ЈН 23/2015
У поступку јавне набавке добара - набавка рачунарске опреме на терет
средстава Пројекта, спроведене у поступку јавне набавке мале вредности,
ДОДЕЉУЈЕ СЕ УГОВОР :
- за партију 1. деск-топ рачунари, понуђачу „ЈАКОВ СИСТЕМ“ Д.О.О.,
Булевар Немањића 25, Зона 3, лок. 69, из Ниша, јер је његова понуда најповољнија,
- за партију 2. штампачи, понуђачу „ЈАКОВ СИСТЕМ“ Д.О.О., Булевар
Немањића 25, Зона 3, лок. 69, из Ниша, јер је његова понуда најповољнија,
- за партију 3. остала рачунарска опрема, понуђачу „ЈАКОВ СИСТЕМ“
Д.О.О., Булевар Немањића 25, Зона 3, лок. 69, из Ниша, јер је његова понуда
најповољнија.
Вредност уговора о јавној набавци износи:
- за партију 1. - 607.350,00 динара без ПДВ-а,
- за партију 2. - 41.900,00 динара без ПДВ-а,
- за партију 3. - 237.290,00 динара без ПДВ-а.
Образложење
Наручилац је дана 12.12.2015. године донео Одлуку о покретању поступка јавне
набавке мале вредности, за набавку добара - набавка рачунарске опреме на терет
средстава Пројекта „Заштита људских и мањинских права у европском правном
простору“ (Одлука заведена под бројем 01-2554).
За наведену јавну набавку наручилац је дана 12.12.2015. године објавио јавни
позив на Порталу јавних набавки (шифра позива 930640).
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспело је десет
понуда за партију један, десет понуда за партију два и седам понуда за партију три,
које су биле благовремене, док неблаговремених понуда није било.
Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила
стручној оцени понуда и сачинила Извештај о истом.
У Извештају о стручној оцени понуда Комисија за јавне набавке је констатовала
следеће:

1) Врста предмета јавне набавке и подаци о јавној набавци:
Врста предмета јавне набавке:
Предмет јавне набавке:
Редни број јавне набавке:

Предмет јавне набавке су добра.
Набавка рачунарске опреме на терет средстава
Пројекта.
ЈН 23/2015

2) Процењена вредност јавне набавке:
Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а:
Процењена вредност партије 1. без ПДВ-а:
Процењена вредност партије 2. без ПДВ-а:
Процењена вредност партије 3. без ПДВ-а:

1.085.000,00 динара.
750.000,00 динара.
55.000,00 динара.
280.000,00 динара.

ПАРТИЈА 1. ДЕСКТОП РАЧУНАРИ
1) Основни подаци о понуђачима:
У предметном поступку јавне набавке за партију 1. пристигло је десет понуда
које су биле благовремене, до неблаговремених понуда није било.
Понуду за учествовање у поступку поднели су следећи понуђачи:
Број под којим је
понуда заведена

Подносилац понуде

05-2611

„ROYAL COMMERCE“ Д.О.О., Донска 5/1г, Београд

05-2612

„КИНГ ИЦТ“ Д.О.О., Вилине воде бб, Београд

05-2613

„УСПОН“ Д.О.О., Градско шеталиште 57, Чачак

05-2616

„DOCUS“ Д.О.О., Чачански батаљон 69, Чачак

05-2617

„CP DISTRIBUTION“ Д.О.О., Футошка 69, Нови Сад

05-2618

„АИГО БИЗНИС СИСТЕМ“ Д.О.О., Кнегиње Зорке 25-27, Београд

05-2623

„ЈАКОВ СИСТЕМ“ Д.О.О., Булевар Немањића 25, Зона 3, лок. 69, Ниш

05-2625

„ВЕРИТАС“ Д.О.О., Николе Пашића 23а, Ниш

05-2627

„ИНФОРМАТИКА“ А.Д., Јеврејска 32, Београд

05-2628

„ВИП ВИРТИКОМ“, Војводе Вука 13/1, Ниш

2) Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена:
Број под
којим је
понуда
заведена

05-2616

Подносилац понуде

Разлози за одбијање понуде

Понуђена
цена без
ПДВ-а

„DOCUS“ Д.О.О.,
Чачански батаљон 69, Чачак

Понуда понуђача одбијена је из
разлога
што
прелази
износ
процењене вредности партије у
износу од 750.000,00 динара, што је
према члану 3. став 1. тачка 33) ЗЈН
чини неприхватљивом.
На основу члана 107. став 1. Закона
о јавним набавкама наручилац је
дужан да у поступку јавне набавке,
пошто прегледа и оцени понуде,
одбије све неприхватљиве понуде.

754.500,00

05-2618

„АИГО БИЗНИС СИСТЕМ“
Д.О.О., Кнегиње Зорке 25-27,
Београд

05-2628

„ВИП ВИРТИКОМ“,
Војводе Вука 13/1, Ниш

Понуда је одбијена из разлога што
понуђач уз понуду није доставио
техничку спецификацију понуђених
добара, а што је био услов из
конкурсне документације, из које
се могу видети карактеристике
производа, због чега није могуће
утврдити стварну садржину понуде.
На основу члана 106. став 1. тачка
5) ЗЈН-а, немогућност утврђивања
стварне садржине
представља
битан недостатак понуде и разлог
за њено одбијање.
Понуда је одбијена из разлога што
понуђач уз понуду није доставио
техничку спецификацију понуђених
добара, а што је био услов из
конкурсне документације, из које
се могу видети карактеристике
производа, због чега није могуће
утврдити стварну садржину понуде.
На основу члана 106. став 1. тачка
5) ЗЈН-а, немогућност утврђивања
стварне садржине представља битан
недостатак понуде и разлог за њено
одбијање.

652.500,00

662.250,00

3) Детаљно образложење за одбијање понуде због неуобичајено ниске цене: /
4) Критеријум за оцењивање понуда је „најнижа понуђена цена“.
Ранг листа понуђача у случају примене критеријума најнижа понуђена цена за
партију 1. изгледа:
Понуђена цена
(без ПДВ-а)

Назив/име понуђача

„CP DISTRIBUTION“ Д.О.О., Футошка 69, Нови Сад

607.350,00
613.500,00
626.025,00

„ROYAL COMMERCE“ Д.О.О., Донска 5/1г, Београд

644.925,00

„КИНГ ИЦТ“ Д.О.О., Вилине воде бб, Београд

647.040,00

„УСПОН“ Д.О.О., Градско шеталиште 57, Чачак

667.500,00

„ИНФОРМАТИКА“ А.Д., Јеврејска 32, Београд

701.370,00

„ЈАКОВ СИСТЕМ“ Д.О.О., Булевар Немањића 25, Зона 3, лок. 69, Ниш

„ВЕРИТАС“ Д.О.О., Николе Пашића 23а, Ниш

5) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је за партију 1. десктоп
рачунари најповољнија понуда понуђача:
„ЈАКОВ СИСТЕМ“ Д.О.О., Булевар Немањића 25, Зона 3, лок. 69, из Ниша

и предлаже декану Факултета да њему додели уговор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача:
Да

Не

×

Назив/име подизвођача

Део уговора који ће реализовати подизвођач

/

/

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавну набавку, те
је, на основу законског овлашћења, за партију 1. донело Одлуку о додели уговора
понуђачу „ЈАКОВ СИСТЕМ“ Д.О.О., Булевар Немањића 25, Зона 3, лок. 69, из Ниша, јер
је његова понуда најповољнија.
ПАРТИЈА 2. ШТАМПАЧИ
1) Основни подаци о понуђачима:
У предметном поступку јавне набавке за партију 2. пристигло је десет понуда
које су биле благовремене, до неблаговремених понуда није било.
Понуду за учествовање у поступку поднели су следећи понуђачи:
Број под којим је
понуда заведена

05-2613
05-2614
05-2616
05-2617
05-2618
05-2623
05-2625
05-2626
05-2627
05-2628

Подносилац понуде

„УСПОН“ Д.О.О., Градско шеталиште 57, Чачак
„АЛТИ“ Д.О.О., Булевар ослободилаца Чачка 78 Г, Чачак
„DOCUS“ Д.О.О., Чачански батаљон 69, Чачак
„CP DISTRIBUTION“ Д.О.О., Футошка 69, Нови Сад
„АИГО БИЗНИС СИСТЕМ“ Д.О.О., Кнегиње Зорке 25-27, Београд
„ЈАКОВ СИСТЕМ“ Д.О.О., Булевар Немањића 25, Зона 3, лок. 69, Ниш

„ВЕРИТАС“ Д.О.О., Николе Пашића 23а, Ниш
„ИРВАС ИНТЕРНАЦИОНАЛ“, Булевар Николе тесле 17, лок. 4, Ниш
„ИНФОРМАТИКА“ А.Д., Јеврејска 32, Београд
„ВИП ВИРТИКОМ“, Војводе Вука 13/1, Ниш

2) Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена:
Број под
којим је
понуда
заведена

Подносилац понуде

„АЛТИ“ Д.О.О.,
05-2614

Булевар ослободилаца Чачка 78 г,

Чачак

05-2616

„DOCUS“ Д.О.О.,
Чачански батаљон 69, Чачак

Разлози за одбијање понуде
Понуда понуђача одбијена је из
разлога
што
прелази
износ
процењене вредности партије у
износу од 55.000,00 динара, што је
према члану 3. став 1. тачка 33) ЗЈН
чини неприхватљивом.
На основу члана 107. став 1. Закона
о јавним набавкама наручилац је
дужан да у поступку јавне набавке,
пошто прегледа и оцени понуде,
одбије све неприхватљиве понуде.
Понуда понуђача одбијена је из
разлога
што
прелази
износ
процењене вредности партије у
износу од 55.000,00 динара, што је
према члану 3. став 1. тачка 33) ЗЈН
чини неприхватљивом.
На основу члана 107. став 1. Закона
о јавним набавкама наручилац је
дужан да у поступку јавне набавке,
пошто прегледа и оцени понуде,
одбије све неприхватљиве понуде.

Понуђена
цена без
ПДВ-а

63.500,00

59.000,00

05-2618

„АИГО БИЗНИС СИСТЕМ“
Д.О.О., Кнегиње Зорке 25-27,
Београд

„ИРВАС ИНТЕРНАЦИОНАЛ“,

05-2626

05-2628

Булевар Николе тесле 17, лок.
4, Ниш

„ВИП ВИРТИКОМ“,
Војводе Вука 13/1, Ниш

Понуда је одбијена из разлога што
понуђач уз понуду није доставио
техничку спецификацију понуђених
добара, а што је био услов из
конкурсне документације, из које
се могу видети карактеристике
производа, због чега није могуће
утврдити стварну садржину понуде.
На основу члана 106. став 1. тачка
5) ЗЈН-а, немогућност утврђивања
стварне садржине
представља
битан недостатак понуде и разлог
за њено одбијање.
Понуда понуђача одбијена је из
разлога
што
прелази
износ
процењене вредности партије у
износу од 55.000,00 динара, што је
према члану 3. став 1. тачка 33) ЗЈН
чини неприхватљивом.
На основу члана 107. став 1. Закона
о јавним набавкама наручилац је
дужан да у поступку јавне набавке,
пошто прегледа и оцени понуде,
одбије све неприхватљиве понуде.
Понуда је одбијена из разлога што
понуђач уз понуду није доставио
техничку спецификацију понуђених
добара, а што је био услов из
конкурсне документације, из које
се могу видети карактеристике
производа, због чега није могуће
утврдити стварну садржину понуде.
На основу члана 106. став 1. тачка
5) ЗЈН-а, немогућност утврђивања
стварне садржине представља битан
недостатак понуде и разлог за њено
одбијање.
Такође, понуда прелази износ
процењене вредности партије у
износу од 55.000,00 динара, што је
према члану 3. став 1. тачка 33) ЗЈН
чини неприхватљивом.
На основу члана 107. став 1. Закона о

45.000,00

57.500,00

86.000,00

јавним набавкама наручилац је дужан
да у поступку јавне набавке, пошто
прегледа и оцени понуде, одбије све
неприхватљиве понуде.

3) Детаљно образложење за одбијање понуде због неуобичајено ниске цене: /
4) Критеријум за оцењивање понуда је „најнижа понуђена цена“.
Ранг листа понуђача у случају примене критеријума најнижа понуђена цена за партију
2. изгледа:
Назив/име понуђача
„ЈАКОВ СИСТЕМ“ Д.О.О., Булевар Немањића 25, Зона 3, лок. 69, Ниш

„ВЕРИТАС“ Д.О.О., Николе Пашића 23а, Ниш
„ИНФОРМАТИКА“ А.Д., Јеврејска 32, Београд
„CP DISTRIBUTION“ Д.О.О., Футошка 69, Нови Сад
„УСПОН“ Д.О.О., Градско шеталиште 57, Чачак

Понуђена цена
(без ПДВ-а)

41.900,00
44.000,00
45.340,00
45.750,00
48.400,00

5) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је за партију 2. штампачи
најповољнија понуда понуђача:
„ЈАКОВ СИСТЕМ“ Д.О.О., Булевар Немањића 25, Зона 3, лок. 69, из Ниша

и предлаже декану Факултета да њему додели уговор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача:
Да

Не

×

Назив/име подизвођача

Део уговора који ће реализовати подизвођач

/

/

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавну набавку, те
је, на основу законског овлашћења, за партију 2. донело Одлуку о додели уговора
понуђачу „ЈАКОВ СИСТЕМ“ Д.О.О., Булевар Немањића 25, Зона 3, лок. 69, из Ниша, јер
је његова понуда оцењена као најповољнија.

ПАРТИЈА 3. ОСТАЛА РАЧУНАРСКА ОПРЕМА
1) Основни подаци о понуђачима:
У предметном поступку јавне набавке за партију 3. пристигло је седам понуда
које су биле благовремене, до неблаговремених понуда није било.
Понуду за учествовање у поступку поднели су следећи понуђачи:
Број под којим је
понуда заведена

05-2613
05-2617
05-2618
05-2623
05-2625
05-2627
05-2628

Подносилац понуде

„УСПОН“ Д.О.О., Градско шеталиште 57, Чачак
„CP DISTRIBUTION“ Д.О.О., Футошка 69, Нови Сад
„АИГО БИЗНИС СИСТЕМ“ Д.О.О., Кнегиње Зорке 25-27, Београд
„ЈАКОВ СИСТЕМ“ Д.О.О., Булевар Немањића 25, Зона 3, лок. 69, Ниш

„ВЕРИТАС“ Д.О.О., Николе Пашића 23а, Ниш
„ИНФОРМАТИКА“ А.Д., Јеврејска 32, Београд
„ВИП ВИРТИКОМ“, Војводе Вука 13/1, Ниш

2) Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена:
Број под
којим је
понуда
заведена

05-2617

Подносилац понуде

Разлози за одбијање понуде

Понуђена
цена без
ПДВ-а

„CP DISTRIBUTION“
Д.О.О., Футошка 69, Нови
Сад

Понуда понуђача одбијена је из разлога
што
прелази
износ
процењене
вредности партије у износу од
280.000,00 динара, што је према члану
3. став 1. тачка 33) ЗЈН чини
неприхватљивом.
На основу члана 107. став 1. Закона о
јавним набавкама наручилац је дужан
да у поступку јавне набавке, пошто
прегледа и оцени понуде, одбије све
неприхватљиве понуде.

291.140,00

05-2618

05-2628

„АИГО БИЗНИС СИСТЕМ“
Д.О.О., Кнегиње Зорке 25-27,
Београд

Понуда је одбијена из разлога што
понуђач уз понуду није доставио
техничку спецификацију понуђених
добара, а што је био услов из
конкурсне документације, из које
се могу видети карактеристике
производа, због чега није могуће
утврдити стварну садржину понуде.
На основу члана 106. став 1. тачка
5) ЗЈН-а, немогућност утврђивања
стварне садржине
представља
битан недостатак понуде и разлог
за њено одбијање.
Такође, понуда прелази износ
процењене вредности партије у
износу од 280.000,00 динара, што је
према члану 3. став 1. тачка 33) ЗЈН
чини неприхватљивом.
На основу члана 107. став 1. Закона
о јавним набавкама наручилац је
дужан да у поступку јавне набавке,
пошто прегледа и оцени понуде,
одбије све неприхватљиве понуде.

298.380,00

„ВИП ВИРТИКОМ“,
Војводе Вука 13/1, Ниш

Понуда је одбијена из разлога што
понуђач уз понуду није доставио
техничку спецификацију понуђених
добара, а што је био услов из конкурсне
документације, из које се могу видети
карактеристике производа, због чега
није могуће утврдити стварну садржину
понуде.
На основу члана 106. став 1. тачка 5)
ЗЈН-а, немогућност утврђивања стварне
садржине представља битан недостатак
понуде и разлог за њено одбијање.
Такође, код позиције скенер је понуђен
производ који не задовољава тражене
карактеристике. Наиме, тражен је тип
АДФ а понуђен Flatbed skener. Тражена
је технологија CCD, а понуђена CIS.
Тражено је повезивање УСБ 2.0 и Усб
3.0, а понуђено само УСБ 2.0. Тражено
је мониторинг преко дисплеја, а
понуђени скенер нема дисплеј. Тражена
је ОЦР софтверска функција коју
понуђени модел нема.

141.050,00

3) Детаљно образложење за одбијање понуде због неуобичајено ниске цене: /
4) Критеријум за оцењивање понуда је „најнижа понуђена цена“.
Ранг листа понуђача у случају примене критеријума најнижа понуђена цена за
партију 3. изгледа:
Назив/име понуђача
„ЈАКОВ СИСТЕМ“ Д.О.О., Булевар Немањића 25, Зона 3, лок. 69, Ниш

„УСПОН“ Д.О.О., Градско шеталиште 57, Чачак
„ВЕРИТАС“ Д.О.О., Николе Пашића 23а, Ниш
„ИНФОРМАТИКА“ А.Д., Јеврејска 32, Београд

Понуђена цена
(без ПДВ-а)

237.290,00
254.200,00
254.850.00
274.403,00

5) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је за партију 3. остала
рачунарска опрема најповољнија понуда понуђача:
„ЈАКОВ СИСТЕМ“ Д.О.О., Булевар Немањића 25, Зона 3, лок. 69, из Ниша

и предлаже декану Факултета да њему додели уговор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача:
Да

Не

×

Назив/име подизвођача

Део уговора који ће реализовати подизвођач

/

/

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавну набавку, те
је, на основу законског овлашћења, за партију 3. донело Одлуку о додели уговора
понуђачу „ЈАКОВ СИСТЕМ“ Д.О.О., Булевар Немањића 25, Зона 3, лок. 69, из Ниша, јер
је његова понуда оцењена као најповољнија.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против ове одлуке понуђач може наручиоцу
поднети захтев за заштиту права
у року од пет дана од дана објављивања
на Порталу јавних набавки.
Копија захтева истовремено се доставља и
Републичкој комисији за заштиту права.

ДЕКАН ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА
Проф. др Мирослав Лазић с.р.

