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Република Србија 

Општина Рача 

Општинска управа 

Број: 404-68/2019-III-01 

Дана: 27.09.2019. године 

Рача 

 

 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкамa ("Службени гласник РС", 

број 124/12, 14/15 и 68/15), председник општине Рача,  доноси: 

 

О Д Л У К У  

о додели Уговора 

 

          На основу Извештаја о стручној оцени понуда 404-68/2019-III-01 од 

26.09.2019. године додељује се Уговор о набавци  добара - Набавка рачунарске 

опреме - партија 3, за потребе спровођења пројекта „Мере популационе политике“ 

Подршка родитељству,  ЈНМВ 21/2019, понуђачу Lirs Shop doo, Ђује и Драгољуба 

2а, 11090 Београд , број понуде MPR 0130 од 16.09.2019. године 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Наручилац  је дана 12.09.2019. године,  донео Одлуку о покретању   

поступка јавне набавке мале вредности бр. 21/19, за набавку добара „Набавка 

рачунарске опреме - партија 3, за потребе спровођења пројекта „Мере 

популационе политике“ Подршка родитељству“. 

За наведену јавну набавку Наручилац је објавио позив за подношење понуда 

на Порталу управе за јавне набавке дана 12.09.2019. године. 

До истека рока за подношење понуда на адресу Наручиоца пристигло  je три  

понуде. 

Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке је 

приступила стручној оцени понуда и сачинила Извештај о истом. 

У Извештају о стручној оцени понуда број 404-68/2019-III-01 од 26.09.2019. 

године, Комисија за јавне набавке је констатовала следеће: 

 

 

1. Подаци о јавној набавци  

 

Предмет јавне набавке, назив и ознака из општег 

речника набавке  
Набавка рачунарске опреме,  

ОРН: 30230000 – рачунарска опрема           

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 162.500,00 
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2. Укупан број поднетих понуда: три 

 

Назив/име понуђача 

Благовремене понуде Неблаговремене понуде 

1.  
Lirs Shop doo, Ђује и Драгољуба 2а, 11090 

Београд 

 

/ 

2.  
Успон доо, Булевар Ослобођења 17,  32102 

Чачак 

/ 

3.  Информатика а.д., Јеврејска 32, 11158 Београд  

 

 

3. Преглед и оцена понуда: 

3.1. Број под којим је понуда заведена MPR 0130 од 16.09.2019. године.  

       Назив понуђача: Lirs Shop doo, Ђује и Драгољуба 2а, 11090 Београд         

Понуђена цена и евентуални попусти износи: 149.975,00 динара без ПДВа, 

односно 179.970,00 динара са ПДВом. 

 Подаци из понуде који су одређени као елементи критеријума: најнижа 

понуђена цена 149.975,00 динара без ПДВа. 

Рок и начин плаћања: У року од 45 (четрдесетпет) дана од дана службеног 

пријема исправног рачуна, уплатом на рачун понуђача на основу рачуна за 

испоручена добра. 

Рок испоруке: 3 дана (не може бити дужи од 5 дана, од дана пријема наруџбенице) 

Рок важења понуде: 30 (не може бити краћи од 60 дана, oд дана отварања понуда ) 

Гарантни рок: 24 месеци од укупне испоруке добара 

Понуђач наступа самостално. 

Стручна оцена понуде: Понуда је прихватљива. 

 

3.2. Број под којим је понуда заведена 22812/19 од 18.09.2019. године.  

       Назив понуђача: Успон доо, Булевар Ослобођења 17,  32102 Чачак 

Понуђена цена и евентуални попусти износи: 123.000,00 динара без ПДВа, 

односно 147.600,00 динара са ПДВом. 

 Подаци из понуде који су одређени као елементи критеријума: најнижа 

понуђена цена 123.000,00 динара без ПДВа. 

Рок и начин плаћања: У року од 45 (четрдесетпет) дана од дана службеног 

пријема исправног рачуна, уплатом на рачун понуђача на основу рачуна за 

испоручена добра. 

Рок испоруке: 5 дана (не може бити дужи од 5 дана, од дана пријема наруџбенице) 

Рок важења понуде: 30 (не може бити краћи од 60 дана, oд дана отварања понуда ) 

Гарантни рок: 24 месеци од укупне испоруке добара 

Понуђач наступа самостално. 

Стручна оцена понуда: Понуда је неприхватљива. Понуђач није доставио 

техничку спецификацију из које се може утврдити која предметна добра се 

нуде, што  у складу са чланом 106.став 1 тачка 5 ЗЈН представља битан 

недостатак понуде. Наручилац није могао утврдити стварну садржину понуде, 

како би је упоредио са другим понудама 
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3.3. Број под којим је понуда заведена 7-1346 од 13.09.2019. године.  

       Назив понуђача: Информатика а.д., Јеврејска 32, 11158 Београд  

Понуђена цена и евентуални попусти износи: 162.030,00 динара без ПДВа, 

односно 194.436,00 динара са ПДВом. 

 Подаци из понуде који су одређени као елементи критеријума: најнижа 

понуђена цена 162.030,00  динара без ПДВа. 

Рок и начин плаћања: У року од 45 (четрдесетпет) дана од дана службеног 

пријема исправног рачуна, уплатом на рачун понуђача на основу рачуна за 

испоручена добра. 

Рок испоруке: 5 дана (не може бити дужи од 5 дана, од дана пријема наруџбенице) 

Рок важења понуде: 30 (не може бити краћи од 60 дана, oд дана отварања понуда ) 

Гарантни рок: 24 месеци од укупне испоруке добара 

Понуђач наступа самостално. 

Стручна оцена понуде: Понуда је прихватљива. 

 

4.Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово 

одбијање:  

 

Број под којим је 

понуда заведена 
Подносилац понуде Разлози за одбијање понуде 

22812/19 од 

18.09.2019. године. 

Успон доо, Булевар Ослобођења 17,  

32102 Чачак 
Понуђач није доставио техничку 

спецификацију из које се може 

утврдити која предметна добра 

се нуде, што  у складу са чланом 

106.став 1 тачка 5 ЗЈН 

представља битан недостатак 

понуде. Наручилац није могао 

утврдити стварну садржину 

понуде, како би је упоредио са 

другим понудама 

 

 

 

5.Критеријум за оцењивање понуде је  најнижа понуђена цена 

 

Ранг листа понуђача у случају примене критеријума најнижа понуђена цена: 

Назив/име понуђача Укупна понуђена  цена  без пдв-а 

1.  
Lirs Shop doo, Ђује и Драгољуба 2а, 11090 

Београд 149.975,00 

2.  Информатика а.д., Јеврејска 32, 11158 Београд 162.030,00 

 

 

6.Назив, односно име понуђача коме се додељује Уговор: 
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Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда 

понуђача 

 

Lirs Shop doo, Ђује и Драгољуба 2а, 11090 Београд , број понуде MPR 0130 од 

16.09.2019. године 

 

 

 

            и предлаже наручиоцу његов избор. 

 

 

 

 Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача: 

 

Да                                                        Не 

 

 

 

 Одговорно лице Наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке о 

избору најповољније понуде, те је на основу законског овлашћења донело Oдлуку о 

додели Уговора за набавку рачунарске опреме - партија 3, за потребе спровођења 

пројекта „Мере популационе политике“ Подршка родитељству понуђачу, Lirs Shop 

doo, Ђује и Драгољуба 2а, 11090 Београд , број понуде MPR 0130 од 16.09.2019. 

године 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 

Против ове Одлуке, Понуђач може Наручиоцу поднети Захтев за заштиту права  

у року од 5 дана од дана објављивања на Порталу јавних набавки.  

 

 

 

 

Обрадио: 

Стевановић Јелена 

________________ 

 

 

 

 

 

 

Председник  

општине Рача 

 

                   Ненад Савковић 

 Х 
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