
На основу члана 14. Статута ЈП Дирекције за планирање и изградњу “Краљево”
из Краљева, ул. Хајдук Вељкова бр. 61, Краљево, на основу члана 107. и 108.  Закона
о јавним набавкама (“Службени гласник РС” бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015), доносим

О Д Л У К У
о додели уговора 

     (ЈН број 1.1.8.)

    1. На основу Извештаја  о стручној оцени понуда Комисије за јавне набавке
именоване Решењем  директора  Дирекције   бр.  6266/2   од  26.11.2015.  године,
додељује се уговор  за јавну набавку  мале вредности добара – Набавка рачунарске
опреме  и  штампача, понуђачу  “PC  -  max”,dоо,ул.Хајдук  Вељкова  бр.2/4,  36000
Краљево.
     2. Посао из тачке 1. ове одлуке уступиће  се по цени од  173.735,00 дин. без
ПДВ-а,  односно 208.482,00 дин. са ПДВ-ом,  са роком испоруке добара у року од 7
календарских дана од дана закључења уговора, гарантним роком 2 године и начином
плаћања у року од 15 дана од дана пријема фактуре.

3.У складу са понудом број 101-12/15 од 09.12.2015.године са понуђачем “PC -
max”,dоо,ул.Хајдук  Вељкова бр.2/4,  36000 Краљево, доставиће се уговор за  јавну
набавку мале вредности добара – Набавка рачунарске опреме и штампача, у року од
8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

4.На основу члана  106.став  1. тачка  5.Закона о јавним набавкама,Комисија је
одбила као неприхватљиву понуду понуђача СТЗР “СТАРТ”, ул.Љубићка бр.24, 32000
Чачак,  са понуђеном ценом  136.420,00 дин. без ПДВ-а,  односно  163.704,00 дин. са
ПДВ-ом,  јер  је  ова  понуда  неодговарајућа,  односно   не  испуњава  све  тражене
елементе у спецификацији, па се  не може упоредити са другим понудама.

5.  Прилог  овој  одлуци  чини  Записник  са  отварања  понуда  бр.6532  од
10.12.2015.године. и  Извештај  о  стручној  оцени  понуда  Комисије  бр.  6532/1  од
14.12.2015. године.

О б р а з л о ж е њ е

Комисија  образована за спровођење поступка предметне јавне набавке  мале
вредности је  позив  за  подношење  понуда  заједно  са  конкурсном  документацијом
објавила  на  Порталу  јавних  набавки   и  на  својој  интернет  страници  дана
02.12.2015.године, и истовремено послала позив на следеће адресе:

- “Excalibur Net” doo, ул.Хајдук Вељкова бр.13/6, 36000 Краљево
- “АDVERTA computer shop“ ,Трг Петра ослободиоца бр.14,36000 Краљево
- “Win Win shop ” IV краљевачки батаљон бр.33/Ђ, 36000 Краљево
До датума и сата назначеног у позиву, односно до 10.12.2015. године до 12.00

часова, пристигле су  понуде од 6 (шест) понуђача:

1. Назив и адреса понуђача:
 СТЗР “СТАРТ”, ул.Љубићка бр.24, 32000 Чачак
Владимир Клеут,пр
ПИБ : 101297662
матични број : 55039356
шифра делатности  понуђача: 4666
број понуде: 627/15 од 07.12.2015.године
понуђена цена: 136.420,00 дин. без ПДВ-а

        163.704,00 дин. са ПДВ-ом



2. Назив и адреса понуђача:
  “АЛТИ”, доо Чачак
Булевар ослободилаца Чачка 78г, 32000 Чачак
ПИБ : 100893688
матични број : 07980485
шифра делатности  понуђача: 2620
број понуде: 583 од 07.12.2015.године
понуђена цена: 182.698,00 дин. без ПДВ-а

        219.237,60 дин. са ПДВ-ом

3. Назив и адреса понуђача:
  “Royal commerce”, dоо 
Ул.Донска 5/1Г, 11000 Београд
ПИБ : 100352957
матични број : 07557442
шифра делатности  понуђача: 2620
број понуде: 330/2015 од 09.12.2015.године
понуђена цена: 185.605,00 дин. без ПДВ-а

        222.726,00 дин. са ПДВ-ом

4. Назив и адреса понуђача:
  “CP Distribution”, dоо 
Ул.Футошка бр.69, 21000 Нови Сад
ПИБ : 100718768
матични број : 08742006
шифра делатности  понуђача: 2620
број понуде: 61/2015 од 09.12.2015.године
понуђена цена: 180.265,00 дин. без ПДВ-а

        216.318,00 дин. са ПДВ-ом

5. Назив и адреса понуђача:
  “Успон”, доо 
Градско шеталиште бр.57, 32000 Чачак
ПИБ : 101289775
матични број : 06084613
шифра делатности  понуђача: 2620
број понуде:519893 од 09.12.2015.године
понуђена цена: 187.127,50 дин. без ПДВ-а

        224.553,00 дин. са ПДВ-ом

6. Назив и адреса понуђача:
  “PC - max”, dоо 
Ул.Хајдук Вељкова бр.2/4, 36000 Краљево
ПИБ : 100243579
матични број : 17185977
шифра делатности  понуђача: 2620
број понуде:101-12/15 од 09.12.2015.године
понуђена цена: 173.735,00 дин. без ПДВ-а

        208.482,00 дин. са ПДВ-ом



Неблаговремених понуда није било.         
Комисија је, позивајући се на члан 92.став 3. Закона о јавним набавкама,  дана

10.12.2015.године,  након  отварања  понуда,  понуђачу  СТЗР “СТАРТ”,  ул.Љубићка
бр.24,  32000  Чачак,  упутила  захтев  за  образложење  неуобичајено  ниске  цене,
заведен у ЈП Дирекцији под бројем 6536.

Понуђач је у датом року одговорио на захтев Наручиоца, на основу којег се
закључује да понуђач није узео у обзир све компоненте из спецификације Наручиоца,
односно у укупну цену дату у понуди бр: 627/15 од 07.12.2015.године није урачунао
цену софтвера, иако је у спецификацији јасно назначено да су потребна три рачунара
са инсталираним оперативним системом Win 7 Professional.

Понуђач  је  у  свом  одговору  навео  да  сматра  да  Наручилац  поседује
оперативни систем који  је  потребно инсталирати приликом прикључења рачунара,
тако  да  у  цену  нису  урачунали  цену  софтвера.На  основу  тога,  Комисија  је
констатовала да је понуда  бр: 627/15 од 07.12.2015.године, понуђача  СТЗР “СТАРТ”,
ул.Љубићка  бр.24,  32000  Чачак  неодговарајућа,  јер  не  испуњава  све  тражене
елементе  у  спецификацији,  па  се  ова  понуда  не  може  упоредити  је  са  осталим
понудама.  Комисија  је  предложила наручиоцу  да  ову  понуду  одбије   као
неприхватљиву на основу чл.106.став 1.тачка 5.Закона о јавним набавкама.

Комисија је  прихватљиве понуде  рангирала применом критеријума за доделу
уговора одређеном у позиву за подношење понуда и конкурсном документацијом, а то
је најнижа понуђена цена, све са позивом на члан 85.став 1.тачка 2,и члан 107. став 2.
Закона о јавним набавкама.

Рангирање прихватљивих понуда:
 “PC - max”, dоо ,ул.Хајдук Вељкова бр.2/4, 36000 Краљево

понуђена цена: 173.735,00 дин. без ПДВ-а, односно 208.482,00 дин. са ПДВ-ом
 “CP Distribution”, dоо ,ул.Футошка бр.69, 21000 Нови Сад

понуђена цена: 180.265,00 дин. без ПДВ-а, односно  216.318,00 дин. са ПДВ-ом
 “АЛТИ”, доо Чачак, Булевар ослободилаца Чачка 78г, 32000 Чачак

понуђена цена: 182.698,00 дин. без ПДВ-а, односно  219.237,60 дин. са ПДВ-ом
 “Royal commerce”, dоо ,ул.Донска 5/1Г, 11000 Београд

понуђена цена: 185.605,00 дин. без ПДВ-а, односно  222.726,00 дин. са ПДВ-ом
 “Успон”, доо ,Градско шеталиште бр.57, 32000 Чачак

понуђена цена: 187.127,50 дин. без ПДВ-а, односно    224.553,00 дин. са ПДВ-ом

Комисија  је констатовала да  понуда  бр.  101-12/15  од  09.12.2015.године,
понуђача  “PC - max”, dоо ,ул.Хајдук Вељкова бр.2/4, 36000 Краљево, садржи најнижу
понуђену цену.  На основу тога Комисија је предложила Наручиоцу да Уговор о јавној
набавци мале вредности добара – Набавка речунарске опреме и штампача,бр.1.1.8,
додели понуђачу  “PC - max”,dоо,ул.Хајдук  Вељкова бр.2/4, 36000 Краљево , ПИБ :
100243579, матични број : 17185977, са понуђеном ценом 173.735,00 дин. без ПДВ-а,
односно  208.482,00 дин.  са  ПДВ-ом са  роком  испоруке  добара  у  року  од  7
календарских дана од дана закључења уговора, гарантним роком 2 године и начином
плаћања у року од 15 дана од дана пријема фактуре.

Из напред наведених разлога донета је  одлука као у изреци.

6.  Одлуку  доставити: Директору,  Руководиоцу техничког  сектора, Служби  за
економске послове и  Служби  за јавне набавке  и архиву.



7.Одлуку  објавити  на  Порталу  јавних  набавки  и  на  интернет  страници
Наручиоца у року од три дана од дана доношења.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:

         Против ове одлуке   може се поднети   захтев за заштиту  права   у року од  5
дана од дана  објављивања одлуке  на Порталу јавних набавки.  Захтев за заштиту
права   подноси  се  Наручиоцу,  а  копија  се  истовремено  доставља  Републичкој
комисији за заштиту права.

                                                                    ДИРЕКТОР

                                                                       ___________________________
                       Марица Мијајловић, дипл.инж.арх. 
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