
     ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ
 СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ
          К Р А Љ Е В О
         Установа културе 
    од националног значаја
 Краљево, Цара Лазара бр. 24
            Број: 1314/1
         25.08.2016. год. 
                  врм

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, бр. 
124/12, 14/15 и 68/15), доносим 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ 
ВРЕДНОСТИ ДОБАРА РЕДНИ БРОЈ: 1.1.2/2016 – опрема за потребе реализације 
пројекта дигитализација документације о културним добрима на територији Завода

УГОВОР  СЕ  ДОДЕЉУЈЕ  за  ПАРТИЈЕ  1  и  2  понуђачу: PREDUZEĆE  ZA 
PROIZVODNJU  RAČUNARSKE  OPREME  I  INFORMATIČKI  INŽENJERING 
INFORMATIKA AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD (STARI GRAD), ул. Јеврејска 
32,  Београд-Стари Град, Понуда бр. 7-953 од 22.08.2016.,  код Наручиоца заведена под 
бројем: 1284/1 од истог датума.

О б р а з л о ж е њ е

Наручилац, Завод за заштиту споменика културе Краљево, је дана 12.08.2016. 
године, донео одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности добара редни 
број: 1.1.2/2016, број одлуке 1233/3. 

Позив  за  подношење  понуде  бр.  1235/1  са  Конкурсном  документацијом  бр. 
1234/3  од  12.08.2016.,  објављен је  на  Порталу  јавних  набавки  и  интернет  страници 
Наручиоца  дана 12.08.2016. године. У  року  за  подношење  понуда,  односно  до 
22.08.2016.  године  до  12,00  часова,  примљене  су  две  понуде.  Конкурсном 
документацијом  је  као  критеријум  за  доделу  уговора  одређена «најнижа  понуђена 
цена».

Након  спроведеног  поступка  отварања  понуда  и  сачињавања  Записника  о 
отварању понуда бр. 1284/3  од  22.08.2016.  године, Комисија за јавну набавку (даље: 
Комисија)  је  приступила  стручној  оцени  понуда,  датој  у  Извештају бр. 1286/3 од 
25.08.2016. године.

У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће:

1.  Предмет  јавне  набавке:  предмет  јавне  набавке  су  добра  –  Опрема  за  потребе 
реализације  пројекта  дигитализација  документације  о  културним  добрима  на 
територији Завода. Јавна набавка је обликована у 2 (две) патрије и то:
Партија I – рачунарска опрема (сервер, стореџ уређај са хард дисковима, упс напајањe).
Партија II – рачунарска опремa (радне станице PC-склопови, монитори и скенери).
Назив и ознака из општег речника набавки: рачунарска опрема – 30200000.

 
2. Процењена вредност јавне набавке: укупна процењена вредност ове јавне набавке је 
1.750.000,00 динара без ПДВ, а по партијама она износи: Партија I – 666.667,00 динара 



без  ПДВ;  Партија  II –  1.083.333,00  динара без  ПДВ. ОРН:  Рачунарска  опрема  – 
30200000.

3.  Основни  подаци  о  понуђачима:  у  поступку  јавне  набавке  учествовала  су  два 
понуђача и то: 

За Партију 1
- PREDUZEĆE  ZA  PROIZVODNJU  RAČUNARSKE  OPREME  I  INFORMATIČKI 
INŽENJERING  INFORMATIKA  AKCIONARSKO  DRUŠTVO  BEOGRAD  (STARI 
GRAD), ул. Јеврејска 32, Београд-Стари Град.

За Партију 2
- PREDUZEĆE  ZA  PROIZVODNJU  RAČUNARSKE  OPREME  I  INFORMATIČKI 
INŽENJERING  INFORMATIKA  AKCIONARSKO  DRUŠTVO  BEOGRAD  (STARI 
GRAD), ул. Јеврејска 32, Београд-Стари Град.
- DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU 
I USLUGE DOCUS ČAČAK, ул.  Чачанског батаљона 69, Чачак.

4. Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда:
-  Одбија  се  Понуда  понуђача  DOCUS DOO ČAČAK, ул. Чачанског  батаљона  69 за 
Партију  2,  бр.  198-16  од  19.08.2016.,  заведена  код  Наручиоца  под  бр.  1284/2  од 
22.08.2016. као неприхватљива, због битних недостатака. 

Понуђач  DOCUS  DOO  ČAČAK, није  доказао  да  испуњава  додатни  услов  у 
погледу  техничког  капацитета  захтеван  у  поглављу  II „Подаци  о  предмету  јавне 
набавке,  техничке  карактеристике“,  одељак  2.  „Техничке  карактеристике“,  подтачка 
2.б)  „Партија  II – рачунарска  опремa (радне  станице  PC склопови,  монитори  и 
скенери)“ стр. 11/50, и поглављу III „Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 
75. и 76. закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова“, одељак 1 „Услови 
за учешће у поступку, Подтачка 1.2 ц)  Технички капацитет, стр. 15-16/50,  Конкурсне 
документације  бр.  1234/3  од  12.08.2016.  године  (у  даљем  тексту  Конкурсна 
документација).  Понуђач  није  доставио потврду  произвођача  опреме  или  локалне 
канцеларије  произвођача  (Manufacturer’s  Authorization  Form), за  скенер  великог 
формата  марке  „COLORTRAC“, на  меморандуму  произвођача  која  гласи  на  име 
понуђача – да је овлашћен од стране произвођача за продају, инсталацију и пружање 
услуга на територији Републике Србије за опрему која је предмет набавке. Понуђач је 
доставио  документ  са  меморандумом  предузећа  INFORMBIRO  D.O.O на  енглеском 
језику чиме је поступио супротно захтеву Наручиоца наведеном у ставу 1. одељка 1 
„Подаци  о  језику  на  којем  понуда  мора  да  буде  састављена“ и  ставу  3. одељка  2. 
„Начин на који понуда мора да буде сачињена“,  поглавља IV „Упутство понуђачима 
како да сачине понуду“, (стр. 22/50) Конкурсне документације.

Понуђач  DOCUS  DOO  ČAČAK, није  доказао  да  испуњава  додатни  услов  у 
погледу пословног капацитета захтеван у  поглављу III „Услови за учешће у поступку 
јавне  набавке  из  чл.  75.  и  76.  закона  и  упутство  како  се  доказује  испуњеност  тих 
услова“, одељак 1 „Услови за учешће у поступку, Подтачка 1.2 б) пословни капацитет, 
стр. 15/50,  Конкурсне документације  да је у претходне 2 обрачунске године - 2014. и 
2015. години (и 2016. години до објављивања позива за подношење понуда) испоручио 
опрему која је предмет јавне набавке у минималној вредности од 3.500.000,00 дин без 
ПДВ. Понуђач је доставио наруџбеницу издату од UNICEF-а која гласи на Понуђача на 
енглеском језику,  чиме је поступио супротно захтеву Наручиоца наведеном у ставу 1. 
одељка 1 „Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена“ и ставу 3. одељка 
2. „Начин на који понуда мора да буде сачињена“, поглавља IV „Упутство понуђачима 
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како  да  сачине  понуду“,  (стр.  22/50)  Конкурсне  документације,  те  на  основу 
достављеног документа није могуће утврдити да ли је испоручена опрема одговарајућа 
предмету ове јавне набавке.

Остали недостаци:
Исти понуђач није доставио проспекте/каталоге са техничким спецификацијама 

понуђене опреме на српском језику, већ је доставио каталоге на енглеском језику чиме 
је  поступио  супротно  захтеву  Наручиоца  наведеном  у  Напомени  у одељку  2.б) 
„ПАРТИЈА II - рачунарска опремa (радне станице PC склопови, монитори и скенери)“ 
поглавља II „Подаци о предмету јавне набавке, Техничке карактеристике“ (стр. 13/50), 
као и ставу 1. одељка 1 „Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена“ и 
ставу  3. одељка  2.  „Начин  на  који  понуда  мора  да  буде  сачињена“  поглавља  IV 
„Упутство  понуђачима  како  да  сачине  понуду“,  (стр.  13/50  и  22/50)  Конкурсне 
документације.

Комисија не може да утврди стварну садржину понуде из ког разлога је иста 
неупоредва  са  другим понудама у  смислу  одредбе  члана  106.  став  1.  тачка  2)  и  5) 
Закона.

Понуђена цена износи: 933.771,00 динара без урачунатог ПДВ.

5. Ако је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно образложење – начин 
на који је утврђена та цена: није било понуда са неуобичајено ниском ценом.

6.  Начин  примене  методологије  доделе  пондера:  сходно  методологији  утврђеној 
Конкурсном  документацијом,  избор  најповољније  понуде врши  се применом 
критеријума „Најнижа понуђена цена“. Бодовање понуђене цене врши се према односу 
најниже цене и цене из сваке понуде. Понуда са најнижом ценом добиће максималан 
број  пондера.  Број  пондера  за  укупну  цену  добара  из  понуда  осталих  понуђача 
израчунава се према следећој формули: понуда са најнижом ценом х 100 (максимални 
број пондера)/цена из понуде за коју се израчунава број пондера. Уколико две или више 
понуда имају  исту  најнижу понуђену цену,  као  најповољнија  биће изабрана  понуда 
оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке.  У случају истог понуђеног рока 
испоруке, биће спроведен поступак жребања и као најповољнија биће изабрана понуда 
оног понуђача који буде извучен жребом.

За Партију 1

-  Ред  бр.  1.  понуђач PREDUZEĆE  ZA  PROIZVODNJU  RAČUNARSKE  OPREME  I 
INFORMATIČKI  INŽENJERING  INFORMATIKA  AKCIONARSKO  DRUŠTVO 
BEOGRAD (STARI GRAD)
                                                 1.  621.500,00 = 100 – пондера
                                                   ______________________________

                                                             свега 100 пондера.
За Партију 2

-  Ред  бр.  1.  понуђач PREDUZEĆE  ZA  PROIZVODNJU  RAČUNARSKE  OPREME  I 
INFORMATIČKI  INŽENJERING  INFORMATIKA  AKCIONARSKO  DRUŠTVO 
BEOGRAD (STARI GRAD)
                                                 1.  1.033.153,00 – 100 пондера
                                                   ______________________________

                                                             свега 100 пондера.
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Како  је  у  поступку  јавне  набавке  добијена  само  једна  прихватљива  и  одговарајућа 
понуда, избор најповољнијег понуђача врши се применом првонаведеног критеријума 
«Најнижа понуђена цена». Комисија констатује да су понуђене цене за ПАРТИЈЕ 1 и 2 
у  понуди  понуђача PREDUZEĆE  ZA  PROIZVODNJU  RAČUNARSKE  OPREME  I 
INFORMATIČKI  INŽENJERING  INFORMATIKA  AKCIONARSKO  DRUŠTVO 
BEOGRAD  (STARI  GRAD) најниже  и  одговарајуће,  односно  да  не  прелазе  износе 
процењених вредности сваке појединачне партије.
 

7. Ранг листа прихватљивих понуда применом критеријума за доделу уговора: 

За ПАРТИЈУ 1 
Ред. 
Бр. 

Подаци из понуде: 

   1. 

 Назив и адреса понуђача:  

PREDUZEĆE  ZA  PROIZVODNJU  RAČUNARSKE 
OPREME  I  INFORMATIČKI  INŽENJERING 
INFORMATIKA  AKCIONARSKO  DRUŠTVO 
BEOGRAD (STARI GRAD), ул. Јеврејска 32, Београд-
Стари Град

 Број под који је понуда заведена:  1284/1

 Начин на који понућач наступа:   самостално

 Евентуални  попусти  које  понуђач 
нуди:

  нема

 Елемент критеријума:  „Најнижа понуђена цена“

 Понуђена цена без ПДВ:   за партију 1 – 621.500,00 динара без ПДВ

 Рок испоруке:    30 календарских дана од дана закључења уговора

 Гарантни рок:
 у  складу  са  гарантним  роковима  захтеваним 
конкурсном документацијом

 Рок и начин плаћања:  у року до 45 дана од дана испостављања фактуре

 Рок важења понуде:    30 дана од дана отварања понуда 

За ПАРТИЈУ 2 
Ред. 
Бр. 

Подаци из понуде: 

   1. 

 Назив и адреса понуђача:  

PREDUZEĆE  ZA  PROIZVODNJU  RAČUNARSKE 
OPREME  I  INFORMATIČKI  INŽENJERING 
INFORMATIKA  AKCIONARSKO  DRUŠTVO 
BEOGRAD (STARI GRAD), ул. Јеврејска 32, Београд-
Стари Град

 Број под који је понуда заведена:  1284/1

 Начин на који понућач наступа:   самостално 

 Евентуални  попусти  које  понуђач 
нуди:

  нема

 Елемент критеријума:  „Најнижа понуђена цена“

 Понуђена цена без ПДВ:   за партију 2 – 1.033.153,00 динара без ПДВ 

 Рок испоруке:   30 календарских дана од дана закључења уговора

 Гарантни рок:  у  складу  са  гарантним  роковима  захтеваним 
конкурсном документацијом
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