
 

 

 

 

 

 

На основу члана 40., 108. Закона о јавним набавкама (''Сл.гласник РС'' бр.124/12,14/15, 68/15, у 

даљем тексту Закон) Наручилац доноси: 

 

О  Д  Л  У  К  У 
  о додели оквирног споразума 

 

I Додељује се Оквирни споразум Понуђачима „  Malex - City copy service“ д.о.о. Београд, „ 

Облак технологија „ д.о.о. Београд – Земун, „ Јапи цом „ д.о.о. Нови Сад, „ Информатика „ 

а.д. Београд, „ Аиго БС „ д.о.о. Београд, на период од годину дана. 

 

II Одбија се понуда понуђача „ Јаков систем “ д.о.о. Ниш као неприхватљива на основу члана 

106., став 1., тачка 2., због битног недостатка понуде – понуђач није доказао да испуњава 

додатне услове, и понуда је неприхватљива јер је неодговарајућа у смислу члана 3. став 1.,  

тачка 32. Закона; 

 

III Одбија се понуда понуђача „Успон“ д.о.о. Чачак, као неприхватљива јер је неодговарајућа у 

смислу члана 3. став 1.,  тачка 32. Закона и на основу члана 106., став 1., тачка 5 због битног 

недостатка понуде - понуда садржи недостатке због којих је није могуће упоредити са другим 

понудама.    

О б  р а з л о ж е њ е 

 

Наручилац је дана 02.03.2017. године донео Одлуку о покретању јавне набавке мале вредности 

бр. 01/17, за набавку рачунара и рачунарске опреме. Образована је комисија за спровођење 

поступка ЈН 01/17, рачунари и рачунарска опрема ( у даљем тексту Комисија), Решењем бр 

18/7-2, од 02.03.2017. године. Комисија је припремила Конкурсну документцију, и упутила 

Позив за достављање понуда потенцијалним понуђачима ради обезбеђења конкуренције (на 8 

адреса) и објавила исти на Порталу јавних набавки и сајту Факултета. До истека рока за 

подношење понуда на адресу Наручиоца приспело је 7 понуда. Након спроведеног отварања 

понуда, Комисија је приступила стручној оцени понуда и сачинила Извештај о истом.  

У Извештају о стручној оцени понуда бр.18/7-24, Комисија за спровођење поступка ЈН 01/17 је 

констатовала следеће: 

1) Врста предмета јавне набавке: добра – рачунари и рачунарска опрема 

2)  Подаци  о  јавној  набавци: 

Наручилац : Универзитет у Београду Грађевински факултет 

Предмет јавне набавке: набавка добара – рачунари и рачунарска опрема 

Редни број јавне набавке 01/17 

Процењена вредност јавне набавке укупно (без ПДВ-а) 4.800.000,00 

Циљ набавке : Ради закључења Oквирног споразума Наручиоца са пет добављача. 

 

3) Укупан број поднетих понуда: 7 ( седам ) 

Назив / име понуђача 

Благовремене понуде                                                          Неблаговремене понуде 

 

1.   „ УСПОН“ д.о.о. Чачак    нема неблаговремених понуда 

2.   „ Јаков систем“ д.о.о. Ниш 

3.  „  Malex- City copy service“ д.о.о. Београд 

Булевар краља Александра 73 

11120  Београд 

Телефон (011) 321-553 

Телефакс (011) 337-02-23 

E пошта dekanat@grf.bg.ac.rs 

Рачун 840-1437666-41 

ПИБ 100251144 

Мат бр 07006454 

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 

ГРАЂЕВИНСКИ  ФАКУЛТЕТ 
 

 



4.  „ Информатика „ а.д. Београд 

5.  „ Аиго БС „ д.о.о. Београд 

6.  „ Облак технологија „ д.о.о. Београд – Земун 

7.  „ Јапи цом „ д.о.о. Нови Сад 

Комисија је у поступку јавне набавке мале вредности ЈН 01/17 Набавка рачунара и 

рачунарске опреме, у циљу обезбеђења конкуренције послала позив на подношење понуде са 

конкурсном документацијом на 8 различитих е - маил адреса. До истека рока за подношење 

понуда су пристигле седам понуда. Комисија је констатовала да су све пристигле  понуде 

благовремене,  у складу са роком предвиђеном конкурсном документацијом. Комисија је дана 

23.03.2017. године, одмах након истека рока за достављање понуда приступила отварању 

понуда и уз присуство два овлашћена представника понуђача сачинила Записник о отварању 

понуда, на чију садржину није било приговора. Након тога, Комисија је приступила стручној 

оцени понуда. Увидом у достављене понуде, Комисија је утврдила да су две понуде 

неприхватљиве. 

 

4) Назив, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање: 

 

Према члану 3. став 1. тачка 33. Закона прихватљива понуда је она која је благовремена, за 

коју је утврђено да нема битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава 

Наручиоца и која не прелази процењену вредност јавне набавке. 

4.1. Увидом у понуду понуђача „Јаков систем“ д.о.о. Ниш, Комисија је у Записнику о 

отварању понуда 18/7-6 до 23.03.2017. године установила да један од приложених доказа о 

испуњености додатних услова за учешће у поступку – Образац стручне референце – од 

претходног Наручиоца Медицински факултет Ниш, није оверен округлим печатом тог 

Наручиоца. Према Закону о печату државних и других органа ( Сл. гласник РС бр. 101/07 ), 

чланом 2 је прописано да се печатом потврђује аутентичност исправе и другог акта којим 

државни и други органи и имаоци јавних овлашћења одлучују или службено опште са другим 

органима, правним лицима и грађанима, док је чланом 6. дефинисан облик и величина печата – 

( да је округлог облика). Такође на странама 5 и 12 Конкурсне документације је изричито 

захтевано да референце буду потписане и оверене  печатом претходних Наручилаца. На основу 

изнетог, Комисија закључује да не може да утврди аутентичност приложене исправе која није 

снабдевена округлим печатом претходног Наручиоца. Комисија је утврдила да преостале 

приложене  потписане и печатиране референце у збиру не достижу 14 милиона динара, те да 

понуђач -„ Јаков систем “ д.о.о. Ниш, није доказао да испуњава додатни услов за учешће у 

поступку дефинисан на страни 5  Конкурсне документације – који се односи на референце. 

Такође Комисија је понуду ЈАКОВ СИСТЕМ д.о.о. Ниш оценила као неприхватљиву и из 

разлога што се из техничке документације приложене у понуди не може недвосмислено 

утврдити да понуђени hard disk задовољава SATA III стандард, нити да ли је опремљен са 64MB 

cache меморије како је захтевано Техничком спецификацијом у поглављу 6 на страни 19 

Конкурсне документације, а полазећи од чињенице да је на страни 5 Конкурсне документације 

дефинисано да понуђач мора доставити техничку документацију за понуђену опрему (опис 

производа и datasheet) која недвосмислено показује да понуђена добра у потпуности одговарају 

свим техничким захтевима. 

Комисија констатује да понуђач „Јаков систем“ д.о.о. Ниш није доказао да испуњава 

додатне услове за учешће у поступку, што јесте битни недостатак понуде у смислу члана 106 

Закона, нити је понуда одговарајућа. На основу изнетог, Комисија предлаже Наручиоцу да 

одбије понуду понуђача „Јаков систем“ д.о.о. Ниш, као неприхватљиву.  

4.2. Увидом у садржину понуде понуђача „Успон“ д.о.о. Чачак, Комисија је приступила 

стручној оцени понуде  и утврдила да је неодговарајућа. Да би понуда била одговарајућа, у 

смислу члана 3., став 1., тачка 32. Закона, неопходно је да је благовремена и да је утврђено да у 

потпуности испуњава све техничке спецификације. На страни 5 Конкурсне документације је 

дефинисано да понуђач мора доставити техничку документацију за понуђену опрему (опис 

производа и datasheet) која недвосмислено показује да понуђена добра у потпуности одговарају 

свим техничким захтевима. На основу приложене техничке документације „Успон“ д.о.о., не 

може се недвосмислено утврдити да ли његова понуда испуњава све техничке спецификације 

које су захтеване - јер  није приложио податак нити доказ да ли понуђена графичка карта 



поседује DVI/VGA/HDMI излазе или не. Комисија констатује да је понуда понуђача Успон 

д.о.о. неодговарајућа, и да није могуће упоредити са другим понудама. На основу изнетог, 

Комисија предлаже Наручиоцу да се понуда понуђача „Успон“ д.о.о. Чачак одбије као 

неприхватљива јер је неодговарајућа и због битног недостатка понуде на основу члана 106. став 

1. тачка 5., јер се не може упоредити са другим понудама, обзиром да су понуђачи у 

прихватљивим понудама навели тражене карактеристике добара. 

 

5) Оцењивање прихватљивих понуда- критеријум за рангирање понуда је најнижа цена 

 

Након увида у садржину преосталих понуда Комисија је констатовала да су свих пет 

преосталих понуда благовремене, да немају битне недостатке и да су одговарајуће, да су у 

потпуности и недвосмислено техничком документацијом доказали да понуђена добра 

испуњавају тражене техничке  карактеристике предмета набавке, те да су прихватљиве.  Како је 

предвиђен критеријум за оцену понуда „ најнижа цена“, Комисија је рангирала прихватљиве 

понуде. 

 

6) Ранг листа понуђача у случају примене критеријума за оцењивање понуда најнижа 

цена:       
 Понуђена цена ( у РСД без ПДВ) 

     

1. „  Malex - City copy service“ д.о.о. Београд ...................................... 49.000,00  

2.  „ Облак технологија „ д.о.о. Београд – Земун................................. 49.500,00 

3.  „ Јапи цом „ д.о.о. Нови Сад ............................................................. 59.129,00 

4.  „ Информатика „ а.д. Београд............................................................ 66.730,00 

5.  „ Аиго БС „ д.о.о. Београд ..................................................................78.626,20 

                      

7) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија 

 

Како је Одлуком о покретању поступка и Конкурсном документацијом предвиђен оквирни 

споразум Наручиоца са пет добављача,  Комисија предлаже Наручиоцу да се донесе Одлуку 

о додели Оквирног споразума понуђачима „  Malex - City copy service“ д.о.о. Београд, „ Облак 

технологија „ д.о.о. Београд – Земун, „ Јапи цом „ д.о.о. Нови Сад, „ Информатика „ а.д. 

Београд, „ Аиго БС „ д.о.о. Београд, на период од годину дана.“ 

На основу свега изнетог, одговорно лице Наручиоца прихватио је предлог 

Комисије за јавне набавке, те је на основу законског овлашћења  донео  

Одлуку о додели оквирног споразума понуђачима са прихватљивим 

понудама. 
 
ПОУКА  О  ПРАВНОМ ЛЕКУ : 

 

Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од 5 дана 

од дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. Захтев за заштиту 

права подноси се Наручиоцу а копија се истовремено доставља Републичкој 

комисији. Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца кад су 

разлози  подносиоцу били или могли бити  познати пре истека рока ( из члана 149 

став 3,4) за подношење захтева а подносилац га није поднео пре истека тог рока (у 

складу са чл. 149 став 1, 6, 7. Закона о јавним набавкама ''Сл.гласник РС'' бр. 

124/12,14/15, 68/15).    

                                                  

                                                                                                     ДЕКАН 

                                                                                  ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛЕТА 

                                                                                          

___________________________________ 

                                                                                        Проф.др Бранко Божић дипл.инж.геод. 


