
       

Наручилац

Економско – трговинска школа

Адреса Браће Тан 1

Место Бечеј

Број 533/2015

Датум 20.10.2015. године

На основу члана 109. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015),  
директор Економско – трговинске школе доноси следећу

ОДЛУКУ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

за јавну набавку мале вредности – Набавка рачунара и рачунарске опреме,

  број ЈНМВ 2/2015

       ОБУСТАВЉА СЕ поступак јавне набавке мале вредности -  Набавка рачунара и рачунарске 
опреме,  број ЈНМВ 2/15, шифра 30211400,30213000, јер нису испуњени услови за доделу уговора.

О б р а з л о ж е њ е

Наручилац је дана 08.10.2015. донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности, број 
Одлуке 503/2015 - Набавка рачунара и рачунарске опреме,  број ЈНМВ 2/2015.

Конкурсна документација и позив за подношење понуда су јавно објављени на Порталу управе за јавне 
набавке и на сајту наручиоца.

Након отварања понуда, Комисија за ЈНМВ је приступила стручној оцени понуда и сачинила Извештај 
о истом, дана 20.10.2015. године, под бројем 532/2015, у којем се наводи следеће:

      Подаци о јавној набавци:

Предмет јавне набавке
Набавка рачунара и рачунарске опреме, 

шифра 30211400, 30213000

Редни број јавне набавке  ЈНМВ 2/15

Процењена вредност јавне набавке 
580.000,00 динара без ПДВ-а, односно 

696.000,00 динара са ПДВ-ом.

Благовремено, тј. до дана 19.10.2015. до 11:30 часова, примљене су понуде следећих понуђача, и то по 
наведеном редоследу:

Број под којим је
понуда заведена        

Назив понуђача          
Датум 

пријема           
Час

520/2015 Alti doo, Čačak, Bulevar oslobodilaca 78 g 16.10.2015. 10:18



521/2015 Impact doo, Blagoja Parovića 117/a, Beograd 16.10.2015. 10:18
522/2015 Uspon doo, Čačak , Gradsko šetalište 57 16.10.2015. 10:18
526/2015 As computers & tehnology, Fruškogorska 29, Novi Sad 19.10.2015. 10:40

527/2015
Samostalna radnja Pro centar Janković, Gradsko 
sokače 1, Požarevac

19.10.2015. 10:40

529/2015 Pixel doo, Novi Sad, Stevana Mokranjca 37 19.10.2015. 10:50
530/2015 Japi com doo, Novi sad, Rumenačka 13 19.10.2015. 11:10

Неблаговремених понуда није било.

Критеријум за оцењивање понуда према конкурсној документацији број 2/2015 је најнижа понуђена цена.

Број под којим је понуда заведена, назив понуђача и цена, редоследом приспећа понуда:
Број под 
којим је 
понуда 

заведена

Назив понуђача
Понуђена укупна цена у РСД са 

ПДВ-ом

520/2015 Alti doo, Čačak, Bulevar oslobodilaca 78 g 780.020,00
521/2015 Impact doo, Blagoja Parovića 117/a, Beograd 918.538,73
522/2015 Uspon doo, Čačak , Gradsko šetalište 57 761.748,00
526/2015  As computers & tehnology, Fruškogorska 29, Novi Sad 749.014,56

527/2015
Samostalna radnja Pro centar Janković, Gradsko 
sokače 1, Požarevac

782.850,00

529/2015 Pixel doo, Novi Sad, Stevana Mokranjca 37 676.587,00
530/2015 Japi com doo, Novi sad, Rumenačka 13 857.119,20

Након отварања понуда, Комисија за ЈН је извршила стручну оцену понуда и утврдила следеће:

Понуда понуђача Alti doo, Čačak, Bulevar oslobodilaca 78 g; Impact doo, Blagoja Parovića 117/a, Beograd; 
Uspon doo, Čačak , Gradsko šetalište 57; As computers & tehnology, Fruškogorska 29, Novi Sad; Samostalna 
radnja Pro centar Janković, Gradsko sokače 1, Požarevac и Japi com doo, Novi sad, Rumenačka 13, одбијају се 
као неприхватљиве са становишта процењене вредности, јер понуђене цене прелазе износ процењене 
вредности јавне набавке.

Понуда понуђача Pixel doo, Novi Sad, Stevana Mokranjca 37 одбија се као неодговарајућа, јер не испуњава 
све техничке спецификације. У конкурсној документацији, број 2/2015 је на страни 15 Спецификација 
добара, под тачком 16 наведен Пројектор+лампа у количини 1+1 и тражено је да буду јачине 3500 
лумена. Детаљном анализом поднете понуде понуђача Pixel doo, Novi Sad, Stevana Mokranjca 37 је 
утврђено да је у пoнуди дaт прojeктoр и лaмпa jaчинe 3000 лумeнa. 

Чланом 107. став 1. Закона о ЈН је предвиђено да је Наручилац дужан да у поступку јавне набавке, пошто 
прегледа и оцени понуде, одбије све неприхватљиве понуде.

Одговарајућа понуда, према члану 3. став 1. тачка 32. Закона о ЈН, је понуда која је благовремена и за 
коју је утврђено да потпуно испуњава све техничке спецификације.

Прихватљива понуда, према члану 3. став 1. тачка 33. Закона о ЈН, је понуда 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.



Члан 107. став 3. Закона је регулисано да након стручне оцене понуда, на основу извештаја Комисије 
Наручилац доноси Одлуку о додели уговора, ако је прибавио најмање једну прихватљиву понуду.

Чланом 109. став 1. Закона је предвиђено да наручилац доноси Одлуку о обустави поступка јавне набавке 
на основу Извештаја о стручној оцени понуда, уколико нису испуњени услови за доделу уговора.

Комисија за јавне набавке је предложила одговорном лицу наручиоца да донесе Одлуку о обустави 
поступка, јер нису испуњени услови за доделу Уговора, односно Наручилац није прибавио ниједну 
прихватљиву понуду, у складу са чланом 107. став 3. Закона о ЈН.

Одговорно лице Наручиоца прихватило је поднети Извештај Комисије за јавну набавку, те је донета 
Одлука као у диспозитиву.

Упутство о правном средству: Против Одлуке наручиоца може се поднети Захтев за заштиту права, у 
року од  5 (пет)  дана од дана објаве Одлуке на Порталу, уз доказ о уплати таксе : број рачуна: 840-
742221843-57, шифра плаћања 153, модел 97, позив на број 50-016, сврха уплате: републичка 
административна такса јн. број 2/15, прималац уплате: буџет Републике Србије у износу од 60.000,00 
динара. Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје Наручиоцу, са назнаком 
„Захтев за заштиту права јн. Број  2/15“.Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено 
доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, на адресу: 11000 Београд, 
Немањина 22-26.

                                                                                           Одговорно лице Наручиоца:

                                                 Гордана Ковачев, директор школе                                                

Доставити:

1) Понуђачима који су поднели понуде,
2) Архиви.


