Дом за децу и омладину „ Петар Радовановић“
Ужице , Немањина 52
Деловодни број : 1971/2015
Датум: 22 . 09. 2015.год.

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС“ број 124/12, 14/2015 и
68/2015) и Извештаја комисије о стручној оцени понуда бр.1970/2015 од 21.09.2015.године, доноси се

ОДЛУКА
о додели уговора
У поступку јавне набавке услуга одржавања програмских пакета , партија 2. одржавање
програмског система « Гаудеамус», уговор се додељује понуђачу „ ПИС- пословни Информациони
Системи“ д.о.о из Београда ул.Симина бр.1, матични број: 07527578, ПИБ: 100045452, на основу
понуде која је заведена код понуђача под бр Р 15-78 од 15.09.2015. године.
Образложење
На основу Одлуке о покретању јавне набавке мале вредности број 1544/2015 од 12.08.2015. године,
спроведен је поступак доделе уговора о јавној набавци услуга у поступку јавне набавке мале вредности,
на основу члана 39. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС“ број 124/12, 14/2015 и 68/2015).
А. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ:
1.
Назив наручиоца: Дом за децу и омладину „ Петар Радовановић“ Ужице
2.
Адреса наручиоца: место: Ужице, ул. Немањина бр. 52.
3.
Подаци о набавци из плана набавки: ЈНМВ бр. 1.2.2/2015 набавка услуга одржавања програмских
пакета која је обликована по партијама. Поступак јавне набавке је спроведен за партију 2. одржавање
програмског система « Гаудеамус»
4.
Предмет ЈН је набавка услуга и то: одржавања програмских пакета
Ознака предмета ЈН из класификације делатности или општег речника набавке : 72267000: услуге
одржавања и и поправке софтвера
5.
Врста поступка ЈН: Јавна набавка мале вредности,
6.
Процењена вредност ЈН је: 541.660,00 динара (без ПДВ-а.
Процењена вредност набавке за партију 2. Одржавање програмског система « Гаудеамус» је:
200.000,00 динара (без ПДВ-а),
7.
Критеријум избора најповољније понуде: најнижа понуђена цена.
Б. ПРОЦЕДУРА ЈАВНЕ НАБАВКЕ, ОЦЕНА И РАНГИРАЊЕ ПОНУДА:
1.
Позив за достављање понуда:
У складу са чл. 60. Закона о јавним набавкама, Позив за достављање понуда у поступку јавне
набавке мале вредности бр.1.2.2/2015, партија 2. објављен је дана 11.09. 2015. године на Порталу јавних
набавки и Интернет адреси наручиоца www.dompruzice.org.rs
Рок за достављање понуда утврђен је позивом за достављање понуда био је закључно са 21.09.
2015.године, до 12,00 часова.
2.
Приспеле понуде понуђача:
Комисија задужена за спровођење јавне набавке је констатовала да су на адресу наручиоца у
наведеном року приспела једна благовремена понуда, и то :
Деловодни број
Датум
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ул.Симина бр.1
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Неблаговремених понуда није било
Поступак отварања понуда је спроведен одмах по истеку рока за достављање понуда т.ј. дана 21.
09. 2015. године са почетком у 12,30 часова, а окончан је истог дана у 13,00 часова.
Отварању понуда нису присуствовали овлашћени представници понуђача.
3.
Преглед и оцена понуда:
После отварања понуда Комисија је дана 21. 09. 2015. године, извршила детаљан преглед и
стручну оцену понуда и утврдила следеће:
3. исправна и прихватљива је следећа понуда:
Назив или шифра понуђача:
ПИС- пословни Информациони Системи“ д.о.о из Београда
ул.Симина бр.1, матични број: 07527578, ПИБ: 100045452
Број под којим је понуда 1951/2015 од 17.09.2015.године
заведена код наручиоца :
Број под којим је понуда Р 15-78 од 15.09.2015. године
заведена код понуђача :
Понуђена цена без пдв-а:
196.350,00 динара
Понуђена цена са пдв-ом:
235.620,00 динара
Рок важења понуде:
60дана
Наведена понуда у потпуности испуњава све обавезне и додатне услове из Закона о јавним набавкама,
Конкурсне документације и све техничке спецификације.
4.
Рангирање исправних и прихватљивих понуда:
Како је у питању само једна понуда одговарајућа и прихватљива, исту је беспредметно рангирати.
5.
Предлог комисије за јавну набавку:
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број
124/12, 14/2015 и 68/2015,), а у складу са стручном оценом понуда, комисија је предложила наручиоцу
доношење одлуке о додели уговора и закључењу уговора о јавној набавци одржавања програмског
система « Гаудеамус» са понуђачем „ ПИС- пословни Информациони Системи“ д.о.о из Београда
ул.Симина бр.1 на основу понуда бр. Р 15-78 од 15.09.2015.године, која је оцењена као једина исправна
и прихватљива у предметном поступку јавне набавке мале вредности.
На основу напред изнетог донета је Одлука као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке понуђач може поднети Захтев за заштиту права у року од 5 дана од дана објављивања
ове одлуке на Порталу јавних набавки. Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се
истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

Драган Катић, директор
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