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На основу члана 107 и 108. Закона о јавним набавкама (''Сл.гласник РС'' бр.124/12, 14/2015. и 68/2015), и 

Извештаја комисије о стручној оцени понуда бр.991 од 8.12.2016. године, директор Високе школе 

струковних студија за васпитаче у Шапцу, као одговорно лице наручиоца, дана 15.12.2016. године донео 

је   

 

 

О Д Л У К У  

о додели уговора  за партију 2 

 

У јавној набавци мале вредности, набавка добара – рачунарска опрема ЈНМВ 02/2016, Партија  2 – таблет 

рачунари, додељује се уговор понуђачу УСПОН ДОО ЧАЧАК, Градско шеталиште 57 , матични број 06084613, 

ПИБ 101289775, овлашћено лице за потписивање уговора Павловић Предраг, чија је понуда  број 13308 од 

08.12.2016. заведена код Наручиоца под бројем 994 од 09.12.2016. године оцењена као исправна, 

прихватљива и наjповољнија у поступку јавне набавке мале вредности и који је понудио цену без ПДВ у 

износу од 284.850,00 динара а ПДВ 341.820,00 динара. 

 

Образложење 

На основу Одлуке о покретању јавне набавке мале вредности добара, број 964/1 од 1.12.2016.године 

обликоване у две партије, спроведен је поступак доделе уговора о јавној набавци добара–рачунарске 

опреме у поступку јавне набавке мале вредности, на основу члана 31,ст.1,т.8 Закона о јавним набавкама 

(''Сл.гласник РС'' бр.124/12, 14/2015. и 68/2015).  

 

Б.  ПРОЦЕДУРА ЈАВНЕ НАБАВКЕ, ОЦЕНА И РАНГИРАЊЕ ПОНУДА: 

 

1. У складу са чл. 39. и чланом 60, став 1, тачка 2 Закона о јавним набавкама, Позив за достављање 

понуда у поступку јавне набавке мале вредности број ЈНМВ 02/2016 заједно са конкурсном 

документацијом је дана 2. децембра 2016. године објављен на Порталу јавних набавки, и Интернет 

адреси наручиоца vivasabac.edu.rs. 

Рок за достављање понуда утврђен је позивом за достављање понуда закључно са 12. 12. 2016.године, 

до 11 часова.  

 

Комисија задужена за спровођење јавне набавке доставила је извештај о стручној оцени понуда број 

1026 од 15.12.2016. године у коме је констатовала да су на адресу Наручиоца у наведеном року 

благовремено приспеле понуде четири понуђача. 

Неблаговремено приспелих понуда није било. 

2. Подаци о понуђачима: 

Приспеле су понуде следећих понуђача по наведеном редоследу: 

Партија  2 – таблет рачунари 

Ред. 

бр. 

Бр. под 

којим је 

понуда 

заведена 

код наруч. 

Назив или шифра понуђача 
Датум 

пријема понуде 

Час 

пријема 

понуде 

1 994 УСПОН ДОО ЧАЧАК, Градско шеталиште 57 09.12.2016. 10 

2 1006 ДОЦУС  ДОО ЧАЧАК, Чачанског батаљона 69 12.12.2016 10 

3 1007 ВИСИОН СМАРТ ПЛУС ДОО, Београд, Драгослава 

Срејовића 10/А 

12.12.2016 10,15 

4 1008 ЕЛЕКТРОНИК ПАРТНЕР ДОО Београд, Др Ивана 12.12.2016 10,20 
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Рибара 146/28 

 

Поступак отварања понуда је спроведен одмах по истеку рока за достављање понуда тј. дана 12.12.2016. 

године са почетком у 11,30 часова, а окончан је истог дана у 12 часова.  

Отварању понуда нису присуствовали представници понуђача као ни друга лица. 

 

3. Отварање понуда понуђача: 

Партија  2 – таблет рачунари 

1. Назив или шифра понуђача: УСПОН ДОО ЧАЧАК, Градско шеталиште 57 

Број под којим је понуда заведена код понуђача: 13308 од 08.12.2016. 

Понуђена цена без ПДВ-а: 284.850,00 динара 

Понуђена цена са ПДВ-ом: 341.820,00 динара 

Важност понуде:  30 дана 

Подаци из понуде који су одређени као елементи 

критеријума: 

најнижа понуђена цена 

Уочени недостаци у понуди: нема 

2. Назив или шифра понуђача: ДОЦУС  ДОО ЧАЧАК, Чачанског батаљона 69 

Број под којим је понуда заведена код понуђача: 1012 од 10.12.2016. 

Понуђена цена без ПДВ-а: 344.000,00 динара 

Понуђена цена са ПДВ-ом: 412.800,00 динара 

Важност понуде: 30 дана 

Подаци из понуде који су одређени као елементи 

критеријума: 

најнижа понуђена цена 

Уочени недостаци у понуди: нема 

  

3. Назив или шифра понуђача: ВИСИОН СМАРТ ПЛУС ДОО, Београд, 

Драгослава Срејовића 10/А 

Број под којим је понуда заведена код понуђача: 162 од 10.12.2016. 

Понуђена цена без ПДВ-а: 367.430,00 динара 

Понуђена цена са ПДВ-ом: 440.916,00 динара 

Важност понуде: 30 дана 

Подаци из понуде који су одређени као елементи 

критеријума: 

најнижа понуђена цена 

Уочени недостаци у понуди: нема 

4. Назив или шифра понуђача: ЕЛЕКТРОНИК ПАРТНЕР ДОО Београд, Др Ивана 

Рибара 146/28 

Број под којим је понуда заведена код понуђача: 171/16-2 од 12.12.2016. 

Понуђена цена без ПДВ-а: 386.100,00 динара 

Понуђена цена са ПДВ-ом: 363.320,00 динара 

Важност понуде: 30 дана 

Подаци из понуде који су одређени као елементи 

критеријума: 

најнижа понуђена цена 

Уочени недостаци у понуди:                                        укупна цена са ПДВ 

 

4.Преглед и оцена понуда: 

После отварања понуда Комисија је дана 12.12.2016. године, извршила детаљан преглед понуда и 

утврдила следеће: 
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4.1  Понуда понуђача ЕЛЕКТРОНИК ПАРТНЕР ДОО Београд број 171/16-2 од 12.12.2016. за партију 2 садржи  

рачунску грешку јер је као укупна цена са ПДВ уписано 363.320,00 динара а треба да стоји 463.320,00 

динара.  

Наручилац је дана 14.12.2016. године дописом број 1017/2 затражио од понуђача да се сагласи са 

исправком рачунске грешке, што је понуђач учинио достављањем мејла од 14.12.2016. године. 

 

4.2.Исправне и прихватљиве понуде су: 

 

Партија  2 – таблет рачунари 

1. Назив или шифра понуђача: УСПОН ДОО ЧАЧАК, Градско шеталиште 57 

Број под којим је понуда заведена код понуђача: 13308 од 08.12.2016. 

Понуђена цена без ПДВ-а: 284.850,00 динара 

Понуђена цена са ПДВ-ом: 341.820,00 динара 

Важност понуде:  30 дана 

Подаци из понуде који су одређени као елементи 

критеријума: 

најнижа понуђена цена 

2. Назив или шифра понуђача: ДОЦУС  ДОО ЧАЧАК, Чачанског батаљона 69 

Број под којим је понуда заведена код понуђача: 1012 од 10.12.2016. 

Понуђена цена без ПДВ-а: 344.000,00 динара 

Понуђена цена са ПДВ-ом: 412.800,00 динара 

Важност понуде: 30 дана 

Подаци из понуде који су одређени као елементи 

критеријума: 

најнижа понуђена цена 

3. Назив или шифра понуђача: ВИСИОН СМАРТ ПЛУС ДОО, Београд, 

Драгослава Срејовића 10/А 

Број под којим је понуда заведена код понуђача: 162 од 10.12.2016. 

Понуђена цена без ПДВ-а: 367.430,00 динара 

Понуђена цена са ПДВ-ом: 440.916,00 динара 

Важност понуде: 30 дана 

Подаци из понуде који су одређени као елементи 

критеријума: 

најнижа понуђена цена 

4. Назив или шифра понуђача: ЕЛЕКТРОНИК ПАРТНЕР ДОО Београд, Др Ивана 

Рибара 146/28 

Број под којим је понуда заведена код понуђача: 171/16-2 од 12.12.2016. 

Понуђена цена без ПДВ-а: 386.100,00 динара 

Понуђена цена са ПДВ-ом: 463.320,00 динара 

Важност понуде: 30 дана 

Подаци из понуде који су одређени као елементи 

критеријума: 

најнижа понуђена цена 

 

5. Рангирање исправних и прихватљивих понуда: 

На основу свеобухватне и стручне оцене понуда, а применом критеријума најниже понуђене цене, 

извршено је рангирање одговарајућих и прихватљивих понуда:  
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Партија  2 – таблет рачунари 

 

1. Назив или шифра понуђача: УСПОН ДОО ЧАЧАК, Градско шеталиште 57 

Понуђена цена без ПДВ-а: 284.850,00 динара 

Понуђена цена са ПДВ-ом: 341.820,00 динара 

2. Назив или шифра понуђача: ДОЦУС  ДОО ЧАЧАК, Чачанског батаљона 69 

Понуђена цена без ПДВ-а: 344.000,00 динара 

Понуђена цена са ПДВ-ом: 412.800,00 динара 

3. Назив или шифра понуђача: ВИСИОН СМАРТ ПЛУС ДОО, Београд, 

Драгослава Срејовића 10/А 

Понуђена цена без ПДВ-а: 367.430,00 динара 

Понуђена цена са ПДВ-ом: 440.916,00 динара 

4. Назив или шифра понуђача: ЕЛЕКТРОНИК ПАРТНЕР ДОО Београд, Др Ивана 

Рибара 146/28 

Понуђена цена без ПДВ-а: 386.100,00 динара 

Понуђена цена са ПДВ-ом: 463.320,00 динара 

 

6.Предлог комисије за јавну набавку: 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ''Сл.гласник РС'' бр.124/12, 14/2015. и 68/2015), а у 

складу са стручном оценом понуда и рангирањем понуда по критеријуму најниже понуђене цене, 

комисија за јавну набавку је предложила да се додели уговор о јавној набавци добара – рачунарска 

опрема, ЈНМВ 02/2016: 

� Партија  2 – таблет рачунари понуђачу УСПОН ДОО ЧАЧАК, Градско шеталиште 57 чија је 

понуда број 13308 од 08.12.2016. заведена код Наручиоца под бројем 994 од 

09.12.2016. године  оцењена као исправна, прихватљива и наjповољнија у поступку 

јавне набавке мале вредности.  

На основу напред изнетог донета је Одлука као у диспозитиву. 

ПОУКА: Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу а копија истовремено доставља Републичкој 

комисији за заштиту права у року од пет дана од дана објављивања одлуке на порталу Управе за јавне 

набавке.  

Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике Србије (број рачуна: 840-

742221843-57, шифра плаћања 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: републичка административна 

такса, јавна набавка мале вредности ЈНМВ 02/2016 - наручилац Висока школа струковних студија за 

васпитаче у Шапцу, прималац уплате: буџет Републике Србије) уплати таксу у износу од 60.000,00 

динара, и достави потврду привредног субјекта (банке или поште) да је извршена уплата прописане 

таксе коначно реализована. 

Доказ мора садржати јасан печат банке (поште) и потпис овлашћеног лица са видљивим датумом 

реализације уплате и јасно назначен број јавне набавке (ЈНМВ 02/2016, партија 2) за коју се предметни 

захтев подноси. 

 

У Шапцу,                                                                                                          Директор 

Дана: 15.12.2016. 

Број: 1028/2                                                                                              Др Светлана Карић 

 

 

               

                               


