
На основу члана 14. Статута ЈП Дирекције за планирање и изградњу “Краљево”
из Краљева, Ул. Хајдук Вељкова бр. 61, 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 1.1.6.)

    1. На основу Извештаја  о стручној оцени понуда Комисије за јавне набавке
именоване Решењем  директора  Дирекције   бр.  4239/2   од  20.08.2015.  године,
додељује се уговор  за јавну набавку  мале вредности добара – Набавка рачунарске
опреме и штампача понуђачу Алти д.о.о,32000 Чачак
     2. Посао из тачке 1. ове одлуке уступиће  се по цени од  310.049,19 динара
без ПДВ-а,  односно 372.059,02 динара са ПДВ-ом, са роком испоруке добара 7 дана
од  дана  закључивања  уговора и  начином  плаћања   у  року  од  15 дана  од  дана
испоруке добара, односно пријема фактуре.

  3.У складу са понудом број П0348 од 02.09.2015. године са понуђачем Алти
д.о.о,Булевар ослободилаца Чачка бр.78г, 32000 Чачак, закључиће се уговор за  јавну
набавку мале вредности добара – Набавка рачунара и штампача, у року од 5 дана од
дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

 4.На основу члана 107.став 1. Закона о јавним набавкама,Комисија је одбила
као неприхватљиве понуде следећих понуђача, обзиром да прелазе износ процењене
вредности предметне јавне набавке :

 ИНФОРМАТИКА  а.д.за  производњу  рачунарске  опреме  и
информатички инжињеринг,ул.Јеврејска бр.32, 11158 Београд, са
понуђеном ценом 327.766,00 дин.без ПДВ-а,  односно 393.319,00
дин.са ПДВ-ом

 ROYAL  COMMERCE  d.o.o,ул.Донска  бр.5/1Г,11000  Београд,  са
понуђеном ценом 330.675,00 дин.без ПДВ-а,  односно 396.810,00
дин.са ПДВ-ом

 5. Прилог овој одлуци чини Записник са отварања понуда бр. 4530 од 04.09.2015.
године и Извештај о стручној оцени понуда Комисије бр. 4530/1 од 10.09.2015. године.

О б р а з л о ж е њ е

Комисија је  позив  за подношење понуда објавила на Порталу јавних набавки и
на интернет страници Наручиоца дана 25.08.2015. године,и истовремено је  позиве за
подношење понуда доставила на три адресе лицима која обављају делатност која је
предмет јавне набавке и која су према сазнањима Наручиоца способна да изврше
набавку: 

 PC-MAX, ул.Хајдук Вељкова бр.2/4, 36000 Краљево
 WIN-WIN, IV краљевљчки батаљон 33/Ђ, 36000 Краљево
 EXCALIBUR NET D.O.O,ул.Хајдук Вељкова бр.13/7, 36000 Краљево

До датума и сата назначеног у позиву,  односно до  04.09.2015. године до 12
часова, пристигле су  понуде од  8 (осам) понуђача :



1. Назив и адреса понуђача
Успон д.о.о, Градско шеталиште бр.57, 32000 Чачак
ПИБ : 101289775
матични број :06084613
шифра делатности  понуђача : 2620 
понуђена цена   :   312.950,00 дин. без ПДВ-а
                                 375.540,00 дин. са ПДВ-ом
2. Назив и адреса понуђача 
„DOCUS“ d.о.о
Ул.Чачански батаљон бр.69,32000 Чачак
ПИБ : 100899125
матични број : 17342401
шифра делатности  понуђача : 6201
понуђена цена   :   326.700,00 дин. без ПДВ-а
                                 392.040,00 дин. са ПДВ-ом

3. Назив и адреса понуђача:
ИНФОРМАТИКА а.д.за производњу рачунарске опреме и информатички инжињеринг
Ул.Јеврејска бр.32, 11158 Београд
ПИБ : 100001716
матични број : 07024592
шифра делатности  понуђача :2620
понуђена цена   :   327.766,00 дин. без ПДВ-а
                                  393.319,00 дин. са ПДВ-ом

4. Назив и адреса понуђача:
Алти д.о.о.,Булевар ослободилаца Чачка 78Г,32000 Чачак
ПИБ : 100893688
матични број : 07980485
шифра делатности  понуђача :2620
понуђена цена   :   310.049,19 дин. без ПДВ-а
                                  372.059,02 дин. са ПДВ-ом

5. Назив и адреса понуђача:
Предузеће за производњу, промет и услуге “MICROSYSTEMS “d.o.o
Ул.Браће Барух бр.8, 11000 Београд
ПИБ : 102848223
матични број : 17482742
шифра делатности  понуђача :2620
понуђена цена   :   322.450,00 дин. без ПДВ-а
                                  386.940,00 дин. са ПДВ-ом

6. Назив и адреса понуђача:
С.Р.ПРО ЦЕНТАР, Ул.Градско Сокаче бр.1,12000 Пожаревац
ПИБ : 103603937
матични број : 56401164
шифра делатности  понуђача :4778
понуђена цена   :   322.350,00 дин. без ПДВ-а
                                  386.820,00 дин. са ПДВ-ом



7. Назив и адреса понуђача:
ROYAL COMMERCE D.O.O
Ул.Донска бр.5/1Г, 11000 Београд
ПИБ : 100352957
матични број : 07557442
шифра делатности  понуђача :2620
понуђена цена   :   330.675,00 дин. без ПДВ-а
                                  396.810,00 дин. са ПДВ-ом
8. Назив и адреса понуђача:
“PC-MAX” d.o.o
Ул.Хајдук Вељкова бр.2/4, 36000 Краљево
ПИБ : 100243579
матични број : 17185977
шифра делатности  понуђача :2620
понуђена цена   :   317.513,00 дин. без ПДВ-а
                                  381.015,60 дин. са ПДВ-ом

Неблаговремених понуда није било.

Понуде  које  су  одбијене,  разлог  за  њихово  одбијање  и  понуђене  цене  тих
понуда:

На основу члана 107.став 1 Закона о јавним набавкама, пошто је прегледала и
оценила понуде,  Комисија  је  предложила да се одбију као неприхватљиве понуде
следећих понуђача,обзиром да прелазе износ процењене вредности предметне јавне
набавке:

 ИНФОРМАТИКА  а.д.за  производњу  рачунарске  опреме  и  информатички
инжињеринг,ул.Јеврејска бр.32, 11158 Београд, са понуђеном ценом 327.766,00
дин.без ПДВ-а, односно 393.319,00 дин.са ПДВ-ом

 ROYAL  COMMERCE  D.O.O,ул.Донска  бр.5/1Г,11000  Београд,  са  понуђеном
ценом 330.675,00 дин.без ПДВ-а, односно 396.810,00 дин.са ПДВ-ом

Комисија  за  спровођење  поступка  предметне  јавне  набавке  је  прихватљиве
понуде рангирала применом критеријума за доделу уговора одређеном у позиву за
подношење понуда и конкурсној документацији, а то је најнижа понуђена цена, све са
позивом на чл.85.став 1.тачка 2 и чл.107.став 2. ЗЈН.

Рангирање прихватљивих понуда:

 Алти д.о.о., Булевар ослободилаца Чачка 78Г,32000 Чачак
понуђена цена 310.049,19 дин.без ПДВ-а, односно 372.059,02 дин.са ПДВ-ом

 Успон д.о.о, Градско шеталиште бр.57, 32000 Чачак,
понуђена цена 312.950,00 дин.без ПДВ-а, односно 375.540,00 дин.са ПДВ-ом

 “PC-MAX” d.o.o, Ул.Хајдук Вељкова бр.2/4, 36000 Краљево
понуђена цена 317.513,00 дин.без ПДВ-а, односно 381.015,60 дин.са ПДВ-ом

 С.Р.ПРО ЦЕНТАР, Ул.Градско Сокаче бр.1,12000 Пожаревац
понуђена цена 322.350,00 дин.без ПДВ-а, односно 386.820,00 дин.са ПДВ-ом

 Предузеће за производњу, промет и услуге “MICROSYSTEMS “d.o.o,
 Ул.Браће Барух бр.8, 11000 Београд
понуђена цена 322.450,00 дин.без ПДВ-а, односно 386.940,00 дин.са ПДВ-ом

 „DOCUS“ d.о.о,Ул.Чачански батаљон бр.69,32000 Чачак
понуђена цена 326.700,00 дин.без ПДВ-а, односно 392.040,00 дин.са ПДВ-ом



Комисија  за  спровођење  поступка  предметне  јавне  набавке  је  предложила
Наручиоцу да Уговор о јавној набавци мале вредности – Набавка рачунарске опреме
и штампача, додели понуђачу  Алти д.о.о, Булевар ослободилаца Чачка, 32000 Чачак,
са понудом број П0348 од 02.09.2015.године, са понуђеном ценом 310.049,19 дин.без
ПДВ-а, односно 372.059,02 дин.са ПДВ-ом, роком испоруке добара 7 дана од дана
закључивања  уговора  и  начином  плаћања  у  року  од  15  дана  од  дана  испоруке
добара, односно пријема фактуре.

Из напред наведених разлога донета је  одлука као у изреци.

6.  Одлуку доставити: Директору,  Руководиоцу правног и економског 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.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

         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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