На основу члана 108. став 1.Закона о јавним набавкама(Службени гласник РС
бр.124/12, 14/15, 68/15) а у вези са чланом 39. Закона о јавним набавкама и усвојеног
Извештаја Комисије о стручној оцени понуда бр. 1783од 26.09.2018.године у поступку
јавне набавке мале вредности по партијама за подношење понуда за јавну набавку
добара-наставних средстава и опреме по партијама са испоруком и монтажом,
Директор Основне школе „Антон Скала“ из Београда, ул. Петра Чајковског бр.2а,
доноси
ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
којом уговоре за набавку наставних средстава и опреме по партијама са испоруком
и монтажом у предметној јавној набавци додељује следећим понуђачима по доле
наведеним партијама :
Назив партије
Партија 1

Изабрани понуђач

„ДИДАКТИС“доо, Београд, Метохијска 21

интерактивне табле IQ
BOARD,комлет са, пројекторима ,
носачима пројектора, свим
потребним кабловима, софтвером ,
инсталацијом и обуком
Партија 2

„УСПОН“доо,Чачак, Булевар ослобођења 17

Рачунари са кућиштем,монитором,
тастатуром, мишем,4-језгарни
ЦПУ,4гб рам,500 гб хдд
Таблет WIFI 128 GB,2 GB RAM
Колор штамач HPMFP477DN
Штампач HPLJ1102
Партија 3

„AT-TECH“доо, Нови Сад, Ђорђа Микеша бр.30

Интерактивни зид
Партија 4

„AT-TECH“доо, Нови Сад, Ђорђа Микеша бр.30

Причајући распоред
Партија 5

„AT-TECH“доо, Нови Сад, Ђорђа Микеша бр.30

АБЦ Маестро

Образложење
Одлука наручиоца о додели уговора је донета по основу Извештаја Комисије
наручиоца о избору најповољнијег понуђача у јавној набавци наставних средстава и
опреме по партијама са испоруком и монтажом у поступку јавне набавке мале
вредности.

Број јавне набавке : 1.2.1.
Предмет јавне набавке је набавка наставних средстава и опреме по партијама са
испоруком и монтажом и иста је предвиђена у Плану јавних набавки за 2018.г и
Финансијском плану наручиоца за 2018.г. на конту 512000.
Предметна набавка је дефинисана у Општем речнику набавке на позицији табле(ознака 30195000) и рачунарска опрема (ознака 30230000).
Укупна вредност јавне набавке по партијама у предметном поступку јавне набавке
како наручилац процењује и очекује је 2.339.358,00 динара без пдв.
Предмет јавне набавке чине доле наведене партије са процењеним вредностима:
Назив партије
Партија 1
интерактивне табле IQ
BOARD,комлет са, пројекторима ,
носачима пројектора, свим
потребним кабловима, софтвером ,
инсталацијом и обуком
Партија 2
Рачунари са кућиштем,монитором,
тастатуром, мишем,4-језгарни
ЦПУ,4гб рам,500 гб хдд
Таблет WIFI 128 GB,2 GB RAM
Колор штамач HPMFP477DN
Штампач HPLJ1102
Партија 3
Интерактивни зид
Партија 4
Причајући распоред
Партија 5
АБЦ Маестро

Јединица
мере

количина

Процењена вредност партије
без пдв
1.350.850,00

комплет

10

713.709,00
комад

10

комад
комад

5
1

комад

4
120.000,00

комад

20
139.200,00

комад

20
15.600,00

комад

2

Поступак отварања понуда спроведен је дана 25.09.2018. године са почетком у 16.00
сати у просторијама Основне школе „Антон Скала“ из Београда, ул.Петра
Чајковског бр.2а.
Отварање понуда спровела је Комисија наручиоца у следећем саставу:
1. Милева Грубор, Председник комисије
2. Славица Рашета, члан
3. Милош Кукуљ, дипл.правник, сертификовани службеник за јавне набавке, члан
Поступку отварања понуда нису присуствовали представници понуђача.
Комисија је констатовала да су благовремено пристигле понуде следећих понуђача:

Бр. под којим је понуда
Заведена
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Назив или шифра понуђача Датум пријема

1755
„УСПОН“доо,Чачак
1760
„AT-TECH“доо, Нови Сад
1770 „ELEKTRONIK PARTNER“доо, Нови Београд
1771
„ЈАКОБ СИСТЕМ“доо, Ниш
1773 „ОМЕГА ИНВЕСТ ПЛУС“доо,Београд
1774
„ДИДАКТИС“доо, Београд
1775 „ROYAL COMMERCE“доо, Београд

24.09.2018.
24.09.2018.
25.09.2018.
25.09.2018.
25.09.2018.
25.09.2018.
25.09.2018.

Сат
08,20
12,35
08,50
10,00
10,15
10,30
11,30

Комисија је констатовала да неблаговремених понуда у предметном поступку јавне
набавке није било.
Назив или шифра понуђача, број под којим је понуда заведена и цене из понуде и
евентуални други подаци о понуди (уноси се за сваког понуђача посебно) :
1.УСЛОВИ ИЗ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧА : „УСПОН“доо,Чачак, Булевар ослобођења 17
Укупна цена понуде за партију бр.2

562.400,00 динара без ПДВ

(јединичне цене добара понуђач је навео у
обрасцу структуре цене и исте чине саставни део
понуде)

112.480,00 износ ПДВ
674.880,00 динара са ПДВ

Рок и начин плаћања (до 45 дана од дана пријема До 45 дана од дана пријема
фактуре)
фактуре

Важност понуде

30 дана од дана отварања
понуда

Рок испоруке (максимално 10 дана од дана 10 дана
потписивања уговора)
Место испоруке

Ф-цо магацин купца

Гарантни рок

По захтеву наручиоца из
техничких спецификација по
појединачним партијама

2.УСЛОВИ ИЗ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧА : „AT-TECH“доо, Нови Сад, Ђорђа Микеша
бр.30
Укупна цена понуде за партију бр.3

120.000,00 динара без ПДВ

(јединичне цене добара понуђач је навео у
обрасцу структуре цене и исте чине саставни део
понуде)

24.000,00 износ ПДВ

Укупна цена понуде за партију бр.4

139.200,00 динара без ПДВ

(јединичне цене добара понуђач је навео у
обрасцу структуре цене и исте чине саставни део
понуде)

27.840,00 износ ПДВ

Укупна цена понуде за партију бр.5

15.600,00 динара без ПДВ

(јединичне цене добара понуђач је навео у
обрасцу структуре цене и исте чине саставни део
понуде)

3.120,00 износ ПДВ

144.000,00 динара са ПДВ

167.040,00 динара са ПДВ

18.720,00 динара са ПДВ

Рок и начин плаћања (до 45 дана од дана пријема До 45 дана од дана пријема
фактуре)
фактуре

Важност понуде

60 дана од дана отварања
понуда

Рок испоруке (максимално 10 дана од дана 10 дана
потписивања уговора)
Место испоруке

Ф-цо магацин купца

Гарантни рок

По захтеву наручиоца из
техничких спецификација по
појединачним партијама

3.УСЛОВИ ИЗ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧА :
Београд, Ивана Рибара бр.146
Укупна цена понуде за партију бр.2

„ELEKTRONIK PARTNER“доо, Нови
579.000,00 динара без ПДВ

(јединичне цене добара понуђач је навео у
обрасцу структуре цене и исте чине саставни део
понуде)

115.800,00 износ ПДВ
694.800,00 динара са ПДВ

Рок и начин плаћања (до 45 дана од дана пријема До 45 дана од дана пријема
фактуре)
фактуре

Важност понуде

60 дана од дана отварања
понуда

Рок испоруке (максимално 10 дана од дана 10 дана
потписивања уговора)
Место испоруке

Ф-цо магацин купца

Гарантни рок

По захтеву наручиоца из
техничких спецификација по
појединачним партијама

4.УСЛОВИ ИЗ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧА : „ЈАКОБ СИСТЕМ“доо, Ниш, ПЦ зона 3,
локал 69
Укупна цена понуде за партију бр.2

621.000,00 динара без ПДВ

(јединичне цене добара понуђач је навео у
обрасцу структуре цене и исте чине саставни део
понуде)

124.200,00 износ ПДВ
745.200,00 динара са ПДВ

Рок и начин плаћања (до 45 дана од дана пријема До 45 дана од дана пријема
фактуре)
фактуре

Важност понуде

30 дана од дана отварања
понуда

Рок испоруке (максимално 10 дана од дана 10 дана
потписивања уговора)
Место испоруке

Ф-цо магацин купца

Гарантни рок

По захтеву наручиоца из
техничких спецификација по
појединачним партијама

5.УСЛОВИ ИЗ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧА : „ОМЕГА ИНВЕСТ ПЛУС“доо,Београд,
Београд, Љубише Миодраговића 3е
Укупна цена понуде за партију бр.2

662.905,33 динара без ПДВ

(јединичне цене добара понуђач је навео у
обрасцу структуре цене и исте чине саставни део
понуде)

132.581,066 износ ПДВ
795.486,39 динара са ПДВ

Рок и начин плаћања (до 45 дана од дана пријема До 45 дана од дана пријема
фактуре)
фактуре

Важност понуде

10 дана од дана отварања
понуда

Рок испоруке (максимално 10 дана од дана 10 дана
потписивања уговора)
Место испоруке

Ф-цо магацин купца

Гарантни рок

По захтеву наручиоца из
техничких спецификација по
појединачним партијама

6.УСЛОВИ ИЗ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧА : „ДИДАКТИС“доо, Београд, Метохијска 21
Укупна цена понуде за партију бр.1

1.341.150,00 динара без ПДВ

(јединичне цене добара понуђач је навео у
обрасцу структуре цене и исте чине саставни део

268.230,00 износ ПДВ

понуде)

1.609.380,00 динара са ПДВ

Рок и начин плаћања (до 45 дана од дана пријема До 45 дана од дана пријема
фактуре)
фактуре
Важност понуде

30 дана од дана отварања
понуда

Рок испоруке (максимално 10 дана од дана 7 дана
потписивања уговора)
Место испоруке

Ф-цо магацин купца

Гарантни рок

По захтеву наручиоца из
техничких спецификација по
појединачним партијама

7.УСЛОВИ ИЗ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧА : „ROYAL COMMERCE“доо, Београд,Донска
5/1а
Укупна цена понуде за партију бр.2

637.445,00 динара без ПДВ

(јединичне цене добара понуђач је навео у
обрасцу структуре цене и исте чине саставни део
понуде)

127.489,00 износ ПДВ
764.934,00 динара са ПДВ

Рок и начин плаћања (до 45 дана од дана пријема До 45 дана од дана пријема
фактуре)
фактуре

Важност понуде

30 дана од дана отварања
понуда

Рок испоруке (максимално 10 дана од дана 10 дана
потписивања уговора)

Место испоруке

Ф-цо магацин купца

Гарантни рок

По захтеву наручиоца из
техничких спецификација по
појединачним партијама

Ценећи достављене благовремене понуде понуђача Комисија наручиоца је
одбила као неприхватљиву понуду понуђача „Омега инвест плус“доо из Београда за
партију бр.2 јер исти у оквиру достављене понуде није доставио регистровану меницу
за озбиљност понуде коју је био обавезан да достави уз понуду да би иста била
прихватљива.
Понуде осталих понуђача, Комисија наручиоца је оценила као прихватљиве за партије
за које су исти поднели понуде.
Критеријум за избор најприхватљивије понуде је критеријум НАЈНИЖЕ
ПОНУЂЕНА ЦЕНА.
У предметној јавној набавци сходно горе наведеном критеријуму, на предлог Комисије
Директор је донео одлуку као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове одлуке може се поднети Захтев за заштиту
права у року од 5 (пет) дана од дана објаве Одлуке о додели уговора на порталу
Управе за јавне набавке .
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу .
Копију Захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Комисији за
заштиту права.
Обавештење о закљученом уговору у предметној јавној набавци наручилац ће објавити
на Порталу Управе за јавне набавке и интернет страници наручиоца.

ДИРЕКТОР ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „АНТОН СКАЛА“
Наташа Селић Станковић

