
 
Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Апатин 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АПАТИН 

Комисија за јавну набавку мале вредности 

Број: 404-294/2019-IV 

Датум: 27.05.2019. године 

Апатин 
 

На  основу  члана  108.  Закона  о  јавним  набавкама  („Службени  гласник  РС“,  бр.  124/2012, 

14/2015,68/2015 у даљем тексту: Закон), Начелник општинске управе општине Апатин доноси: 

 

ОДЛУКУ 

О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

 

Уговор за јавну набавку добара – бр. 17/2019 –2 ПАРТИЈЕ:1.НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ и 2. НАБАВКА 

ПОТРОШНИХ ДОБАРА     додељују се понуђачу: 

Партија 1 „УСПОН“ ДОО, БУЛЕВАР ОСЛОБОЂЕЊА 17, 32000, ЧАЧАК 

Партија 2 „VINTEC” DOO NOVI,МАЈОРА ЗОРАНА РАДОСАВЉЕВИЋА 360, BATAJNICA 

 

Образложење 
 

Наручилац  Општинска управа Општине Апатин је  спровела  поступак  јавне  набавке  добара – бр. 17/2019 –2 

ПАРТИЈЕ:1.НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ и 2. НАБАВКА ПОТРОШНИХ ДОБАРА, а на основу Одлуке о 

покретању поступка јавне набавке бр. 404-294/2019-IV од дана 07.05.2019. године. 

У смислу члана 57. Закона, дана 10.05.2019. године позив за подношење понуда и конкурсна документација 

објављени су на Порталу јавних набавки, и интернет страници наручиоца. Рок за достављање понуда је био до 23.05.2019. 

године до 12,00 часова.  

 

Поступак отварања понуда вођен је дана  23.05.2019. године са почетком у 14,00 часова. На основу члана 104. 

став 6. Закона, записник о отварању понуда достављен је понуђачима који нису учествовали у поступку отварања понуда. 

Након отварања понуда, приступило се стручној оцени понуда и сачинио извештај о њој. 

У извештају о стручној оцени понуда, бр. 404-294/2019-IV, од дана 27.05.2019. 

године,констатовано је следеће: 

 

1. Предмет и процењена вредност јавне набавке 

 

Предмет  јавне  набавке добара – бр. 17/2019 –2 ПАРТИЈЕ:1.НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ и 2. НАБАВКА 

ПОТРОШНИХ ДОБАРА 

Назив и ознака из општег речника набавки    

ОРН:   30200000  Рачунарска опрема и материјал 

30125120  Тонер за фотокопир апарате 

            30125110  Тонер за ласерске штампаче и телефакс машине 

            30125000              Делови и прибор фотокопирних апарата 

            30234000              Медијуми за смештање података 

            30234300              Компакт дискови (CD) 

            30234400              Дигитални вишенаменски дискови (DVD)   

  

   Процењена вредност јавне набавке: ПАРТИЈА1: 1.300.000,00 динара без ПДВ-а 

           ПАРТИЈА2:    300.000,00 динара без ПДВ-а 

 



2. На основу јавног позива, благовремено су пристигле понуде следећих понуђача: 

Партија1 : 

1. „УСПОН“ ДОО, БУЛЕВАР ОСЛОБОЂЕЊА 17, 32000, ЧАЧАК 

2.  DOO „SHOP SERVICE“ APATIN 

Партија 2: 

 1. „VINTEC” DOO NOVI, BATAJNICA 

 2.“I&D COM”DOO, BEOGRAD 

 3. „AMPHORA“ DOO BEOGRAD 

 4.DOO „SHOP SERVICE“ APATIN 

 

 

Неблаговремених понуда није било. 

3. Критеријум за доделу уговора избор најповољније понуде је „најнижа понуђена цена“ 

Одлука  о  додели  уговора  о  јавној  набавци добара – бр. 17/2019 –2 ПАРТИЈЕ:1.НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ и 2. 

НАБАВКА ПОТРОШНИХ ДОБАРА донеће се применом критеријума   „најниже понуђена цена". 
 

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

 

Партија 1 

 

 
Партија 2 
 

 

5. Одбијена понуда: DOO „SHOP SERVICE“ APATIN 

Понуда понуђача DOO „SHOP SERVICE“ APATIN се одбија као неприхватљива за Партију 1  -Набавка рачунарске опреме и 

за ПАРТИЈУ 2 –Набавка потрошних добара. 

Образложење: 

Наручилац је јасно и недвосмислено у конкурсној документацији  на стр.14., навео да се понуда сматра прихватљивом ако 

понуђач поднесе следеће: 

1. попуњен, печатом оверен и потписан „Образац понуде“ (Образац 1. у конкурсној документацији)  

2. попуњен, печатом оверен и потписан Образац бр. 1.1. – „Подаци о подизвођачу“, уколико понуђач делимично 

извршење набавке поверава подизвођачу  

3. попуњен, печатом оверен и потписан Образац бр. 1.2. – „Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди, 

уколико понуду подноси група понуђача 

4. Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке – уколико 

понуду подноси група понуђача  

5. доказе из члана 75. и 76. Закона – доказе на име обавезних услова 

• попуњену, печатом оверену и потписану  Изјаву понуђача  – Образац бр. 3 

• попуњену, печатом оверену и потписану  Изјаву подизвођача  – Образац бр. 3.1. 

6. доказе на име додатних услова предвиђене конкурном докумнтацијом 

Р.бр. 
Назив и седиште 
понуђача 

Број под којим је 
понуда заведена 

Начин на који 
понуђач наступа 

Понуђена 
цена без 
ПДВ-а 

Евентуал
ни 
попусти 

Понуђена 
цена са ПДВ-
ом 

 Рок за 
испоруку 
добара 

1. 

„Успон“ доо, Булевар 
ослобођења 17, 32000, 
Чачак 

404-294/2019-IV-
445 

самостално 
 

 
538.545,00 дин 

 
/ 

 
646.254,00дин 

 
45 дана 

Р.бр. 

Назив и седиште 

понуђача 

Број под којим је 

понуда заведена 

Начин на који 

понуђач наступа 

Понуђена 

цена без 

ПДВ-а 

Евентуал

ни 

попусти 

Понуђена 

цена са ПДВ-

ом 

 Рок за 

испоруку 

добара 

1. 

“Vintec” doo novi, 

Batajnica 

404-294/2019-IV-

445 самостално 

53.000,00 дин / 63.600,00 дин  3 дана 

2. 

“I&D COM”doo, 

Beograd 

404-294/2019-IV-

454 самостално 

71.701,00 дин / 86.041,20 дин  3 дана 

3. 

            „AMPHORA“ 

DOO BEOGRAD 

404-294/2019-IV-

457 самостално 

75.482,90 дин / 90.579,48 дин 3 дана 



7. попуњен, печатом оверен и потписан Образац структуре понуђене цена са упутсвом како да се попуни – (Образац бр. 

2) 

8. попуњену, печатом оверену и потписану  Изјаву у складу са чланом 75. став 2. Закона (Образац бр. 4. конкурсне 

документације) 

9. Образац трошкова припреме понуде – Образац бр. 5 

10. попуњену, печатом оверену и потписану  Изјаву о независној понуди – Образац бр.6 

11. попуњени, парафирани, оверени печатом и потписани – модел УГОВОРА, чиме се потврђује да понуђач прихвата све 

елементе модела уговора (Образац бр. 7.) 

12. попуњену, печатом оверену и потписану  Изјаву о прихватању услова из ЈП и КД – Образац бр. 8 

13. попуњен, печатом оверен и потписан  – Образац бр.9, Образац изјаве у вези достављања средстава финансијског 

обезбеђења  

14. Образац бр. 10 Модел меничног овлашћења 

Понуђач DOO „SHOP SERVICE“ APATIN, је доставио непотписане и неоверене следеће обрасце: 

Образац бр.4- Изјава о поштовању обавеза из члана 75.ст.2 Закона  

Образац бр.6-Изјава о независној понуди 

Образац бр.7-Модел уговора-ПАРТИЈА 1 

Образац бр.7-Модел уговора-ПАРТИЈА 2 

Образац бр.8-Изјава понуђача да је сагласан са условима из јавног позива и конкурсне документације. 

Образац бр.9- Образац изјаве у вези достављања средстава финансијског обезбеђења 

Обратац бр.10- Менично овлашћење 

Осим наведеног, у обрасцу бр.2-Образац понуде са сруктуром понуђене цене Партија2 – потрошна добра, утврђена је и 

рачунска грешка , па износ понуде након исправке Комисије за јавне набавке, износи 102.406,57 динара без ПДВ-а.  

 

 Чланом 3.став 1.тачка 33) Закона о јавним набавкама, прописано је да је прихватљива понуда она која је 

благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава,нити условљава 

права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке. 

Понуда понуђача DOO „SHOP SERVICE“ APATIN, се одбија као неприхватљива због непотписивања и неоверавања  Обрасца 

бр.4- Изјава о поштовању обавеза из члана 75.ст.2 Закона и Обрасца бр.8-Изјава понуђача да је сагласан са условима из јавног 

позива и конкурсне документације , такође и због горе наведених  битних недостатака. 

 

6. Ранг листа опозваних понуда:  НЕМА 

              7. Назив понуђача коме се додељује уговор за Партију 1: 

Партија 1 „УСПОН“ ДОО, БУЛЕВАР ОСЛОБОЂЕЊА 17, 32000, ЧАЧАК 

НАПОМЕНА: 

Коначна количина и вредност добара у овој јаваној набавци утврђује се на бази стварно испоручених добара и усвојених 

јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве, тако да укупна вредност не сме прећи обезбеђена средства за 

ове намене  утврђене буџетом односно процењену вредност јавне набавке у висини од 1.300.000,00 динара без ПДВ-а. 

 

Назив понуђача коме се додељује уговор за Партију 2:      

Партија 2 „VINTEC” DOO NOVI,МАЈОРА ЗОРАНА РАДОСАВЉЕВИЋА 360, BATAJNICA 

 

На основу горе изнетог, одлучено је као у изреци ове одлуке. 

 

Поука о правном леку: Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од 5 (пет) 

дана од дана објављиваља Одлуке на Порталу јавних набавки, на начин предвиђен чланом 149. Закона. 
 
 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ  

 
 

Мане Шкорић 


