ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
Булевар краља Александра 73
11001 Београд, П. фах 895
Телефон (011) 321-86-06, 337-01-02
Телефакс (011) 337-02-23
Рачун
840-1437666-41
ПИБ
100251144
Mат.бр. 07006454

На основу члана 108. и 109. став 1. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр.
124/12, 14/15, и 68/15, у даљем тексту: Закон) и Извештаја комисије за јавну набавку у
поступку јавне набавке ЈН 12/18 (у даљем тексту: Комисија), зав. бр. 18/60-8 од
06.09.2018. године доносим:

О Д Л У К У
I Додељује се уговор о јавној набавци у поступку ЈН 12/18, партија 1, најповољнијем
понуђачу VEKOM GEO DOO BEOGRAD, на период од годину дана.
II Обуставља се поступак у поступку ЈН 12/18, партија 2, на основу члана 109. став 1.
Закона, из разлога што није пристигла ниједна понуда.
III Додељује се уговор о јавној набавци у поступку ЈН 12/18, партија 3, најповољнијем
понуђачу SINGI INŽENJERING DOO BEOGRAD, на период од годину дана.
Об разложење
У свом Извештају о стручној оцени понуда бр. 18/60-8 од 06.09.2018. године, Комисија
је констатовала следеће:
1)
Подаци о јавној набавци:
Назив: „Рачунарски програмски пакети ЈН 12/18“;
Врста поступка: јавна набавка мале вредности; Назив и ознака из општег речника набавке Програмски пакети и информациони системи 48900000;
Наручилац: Универзитет у Београду-Грађевински факултет, Булевар краља Александра бр. 73;
Набавка је обликована у 3 партије ради закључења уговора о јавној набавци наручиоца са
једним испоручиоцем на период од годину дана, односно до износа планираних средстава

Наручиоца.
Процењена вредност јавне набавке: партија 1: 254.000,00 динара без ПДВ-а, партија 2:
221.000,00 динара без ПДВ-а, партија 3: 360.000,00 динара без ПДВ-а.

Поступак спроводи Комисија на основу Одлуке наручиоца о покретању поступка бр
18/60, Решења о образовању комисије бр. 18/60-2 од 28.08.2018. год. Комисија је
саставила конкурсну документацију, заведену под бројем бр. 28/60-3, и по позив за
подношење понуда, зав. бр. 18/60-4 и објавила на Порталу јавних набавки и сајту
наручиоца дана 28.08.2018. године. Комисија је одмах након истека рока за
подношење понуда, 06.09.2017. године у 11 часова приступила јавном отварању
понуда, и сачинила Записник о отварању понуда бр. 18/60-7, од 06.09.2018. године.
Након отварања понуда, Комисија је приступила стручној оцени понуда.
2)
Укупан број поднетих понуда за партију 1: 1, за партију 3: 1, за партију 2 није
пристигла ниједна понуда.
ПАРТИЈА 1:
Благовремене понуде

VEKOM GEO DOO BEOGRAD

Неблаговремене понуде
нема неблаговремених понуда

ПАРТИЈА 3:
Благовремене понуде

SINGI INŽENJERING DOO BEOGRAD

Неблаговремене понуде
нема неблаговремених понуда

3)

Понуде које су одбијене: /

4)

Критеријум за оцењивање и рангирање понуда је „најнижа цена“.

Ранг листа понуђача након примене критеријума „најнижа цена“:
ПАРТИЈА 1:
Назив / име понуђача

VEKOM GEO DOO BEOGRAD
ПАРТИЈА 3:
Назив / име понуђача

SINGI INŽENJERING DOO BEOGRAD
5)

Понуђена цена (без ПДВ-a)
253.232,00 дин.
Понуђена цена (без ПДВ-a)
354.337,00 дин.

Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:

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.
Комисија након увида у примљене понуде, и стручне оцене понуда, констатује да су примљене
понуде за партију 1 и партију 3 благовремене, потпуне, и одговарајуће, те прихватљиве и
констатује да је за партију 1 најповољнија понуда понуђача VEKOM GEO DOO BEOGRAD,
за партију 3 наповољнија је понуда понуђача SINGI INŽENJERING DOO BEOGRAD и
предлаже да се у том смислу донесе Одлука о додели уговора о јавној набавци применом члана
108. Закона.
Како за партију 2 није пристигла ниједна понуда, Комисија предлаже да се донесе одлука о
обустави поступка на основу члана 109. став 1. Закона, јер се нису испунили услови за доделу
уговора о јавној набавци.

На основу свега изнетог, законски заступник наручиоца је прихватио
предлог Комисије, те је на основу законског овлашћења донео oдлуку
као што је наведено у диспозитиву ове Одлуке.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за
заштиту права Републичкој комисији за заштиту права у
поступцима јавних набавки, преко Факултета, у року од 5
дана од дана објављивања на Порталу ЈН и сајту
наручиоца у складу са чл. 149. Закона о јавним набавкама
(''Сл. гласник РС'' бр. 124/12, 14/15 и 68/15).
ДЕКАН
ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛЕТА
проф. др Бранко Божић, дипл.инж.геод.

