Наручилац:

Комисија

Адреса:

Савска улица број 24IIV

Место:

Београд

Број:

JH-I-1/2017

број: 8/0-04-554/2017-9

Датум:

01.09.2017.

године

за заштиту конкуренције

На основу чл. 107. и 108. Закона о јавним набавкама ("Службе ни гласник РС", бр. 124/12,
14/15 и 68/15), Председник Комисије за заштиту конкуренције, доноси:
ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ДОДЕЉУЈЕ СЕ уговор о јавној набавци десет канцеларијских рачунара спроведеној у
преговарачком поступку јавне набавке без објављивања позива за подношење понуда, у складу са
одредбом члана 36. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама, понуђачу ВС Group Computers,
Улица дурмиторска број 36, Београд, која је код Наручиоца заведена под бројем8/О-04554/2017-6 од 01.09.2017. године.
Образложење
Наручилац је 14.08.2017. године, донео Одлуку о покретању преговарачког поступка јавне
набавке без објављивања позива за подношење понуда заводни број 8/0-04-554/2017-1,
ради набавке
десет канцеларијских рачунара.
За наведену набавку, наручилац је дана 14.08.2017. године, објавио позив за подношење
понуда на Порталу јавних набавки и својој интернет страници, а позив и конкурсну документацију је
непосредно доставио и на адресе девет понуђача.
До истека рока за подношење понуда, 01.09.2017. године у 12.00 часова, на адресу наручиоца
приспеле су две понуде.
Након спроведеног поступка отварања понуда, дана 01.09.2017. године, комисија за јавну
набавку приступила је стручној оцени понуда, о чему је 01.09.2017. године сачинила извештај, у којем
је констатовано следеће:

1) Подаци о јавној набавци:
Предмет јавне набавке:

ДЕСЕТ КАНЦЕЛАРИЈСКИХ

Назив и ознака из Општег речника
набавки:
Процењена вредности јавне набавке
(без ПДВ-а):

Рачунарска
1.000.000,00

РАУНАРА

опрема 30230000
динара

План набавки за 2017. годину: позиција
рачунарска опрема

Подаци из плана јавних набавки,
односно из финансијског плана:

1.1.

2) Укупан број поднетих понуда:
Благовремено

Р. бр.

су приспеле

Заводни број

две понуде

Назив понуђача

(групе понуђача)

Датум и сат пријема

1.

8/0-04-554/2017-6

ВС Group Computers

01.09.2017.

у 10.47

2.

8/0-04-554/2017-7

Бит пројект доо

01.09.2017.

у 11 :20

Неблаговремено

приспелих

понуда није било.

3) Понуде које су одбијене, као и разлози за њихово одбијање:
Нема понуда које су одбијене
4) Начин примене методологије

за избор најповољнијег

понуђача:

Избор између достављених
понуда, у складу са конкурсном документацијом
врши се
применом критеријума "најнижа понуђена цена".
Након прегледа свих достављених понуда Наручилац је утврдио да су обе приспеле понуде
одговарајуће.

цеlih за lо"канцеларијскихрачунара
>
обрачунатог п,Џ:В-а
щ

884.000,00

динара

935.000,00

динара

без

7) Назив понуђача којем се додељује уговор:
На основу прегледа и стручне оцене понуда комисија за јавну набавку је предложила
да се за набавку десет канцеларијских
рачун ара као најповољнија
изабере понуда понуђача
ВС Group Computers, Улица дурмиторска број 36, Београд, којаје код Наручиоца заведена
под бројем: 8/0-04-554/2017-6.
Председник Комисије за заштиту конкуренције, прихвата предлог Комисије за јавну набавку
у предметном поступку, па на основу законског овлашћења доноси ову одлуку о додели уговора и
одлучује као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове Одлуке може се поднети Захтев за заштиту права Наручиоцу, а копија се предаје
Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки чије је седиште у Београду
Улица Немањина 22-26, у року од десет дана од дана објављивања Одлуке на Порталу јавних
набавки. Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета РС уплати таксу у износу
од 60.000,00 динара.
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