ДОМ ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ
“ ПЕТАР РАДОВАНОВИЋ“
УЖИЦЕ, Немањина 52
Број: 1333/2017
Дату: 18.08.2017.године

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( „ Сл.гласник РС“ број 124/2014, 14/15,
68/15) и Извештаја комисије бр. 1332/2017 од 18.08.2017.године о стручној оцени понуда за јавну
набавку услуга - одржавање програмских пакета, ЈН број 1.2.1/2017, партија 2. Одржавање
програмског система „„Gaudeamus, директор Дома за децу и омладину „ Петар Радовановић“ Ужице
из Ужица, Немаљина 52 доноси
ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ јавне набавке услуга – одржавање програмских пакета, ЈН
број 1.2.1/2017. партија 2. Одржавање програмског система „Gaudeamus“

Уговор за јавну набавку услуга –oдржавање програмског система „Gaudeamus“ додељује се
понуђачу Предузеће за спољнотрговинско пословање и унутрашњи промет „ ПИС - Пословни
Информациони Системи“ доо, Симина бр 1, Београд,матични број:07527578, ПИБ:100045452, на
основу понуде понуђача број понуђача број P2-17-0321od 16.08.2017.године, заведене код
наручиоца под бројем 1329/2017 од 17.08.2017.године.
Образложење
На основу Одлуке овлашћеног лица наручиоца број 1281/2017 од 07.08.2017.године о покретању
поступка јавне набавке услуга одржавања програмског система „„Gaudeamus“ за потребе Дома за
децу и омладину „ Петар Радовановић“ Ужице, спроведен је поступак јавне набавке мале
вредности за јавну набавку услуга одржавања програмског система „Gaudeamus“
А. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ:

1. Назив наручиоца: Дом за децу и омладину «Петар Радовановић»
2. Адреса наручиоца: место: Ужице, ул. Немањина бр. 52.
3. Редни број јавне набавке: 1.2.1/2017
4. Предмет набавке је набавка услуга - одржавање програмских пакета .
Ознака предмета ЈН из класификације делатности или општег речника набавке : 72267000:
услуге одржавања и и поправке софтвера
Набавка је обликована у 3 партиjе.
Овај поступак се спроводи за Партију 2. Одржавање програмског система „Gaudeamus“
5. Поступак – Јавна набавка мале вредности
6. Укупна процењена вредност ЈН износи: 1.000.000,00 динара без ПДВ-а.
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Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) за Партију 2. Одржавање програмског
система „Gaudeamus“ износи: 350.000,00 динара без ПДВ-а.
7. Критеријум за доделу уговора : најнижа понуђена цена
Б. ПРОЦЕДУРА НАБАВКЕ, ОЦЕНА И РАНГИРАЊЕ ПОНУДА:

1. Наручилац је за наведену јавну набавку дана 10.08.2017.године објавио на Порталу
јавних набавки и на интернет страници наручиоца Позив за подношење понуда и Конкурсну
документацију.
Рок за доставља ње понуда био је закљично са 18.08.2017. године до 12,00 часова.
Поступак отварања понуда је спроведен по истеку рока за достављање понуда дана
18.08.2017. године у 12,30 часова , а окончан је истог дана у 13,00 часова.
Поступак је спровела Комисија за предметну јавну набавку именована Решењем директора
број 1282/2017 од 07.08.2017.године.године и о томе сачинила Записник о отварању понуда .
2. Приспеле понуде понуђача:
 Неблаговремених понуда: нема
 Број благовремених понуда: 1 (једна) и то:
1.Назив или шифра понуђача: „ ПИС- Пословни Информациони Системи“ доо, Симина бр 1,
Београд,
Број под којим је понуда заведена код наручиоца : 1329/2017 од 17.08.2017.године
3. Преглед, оцена, рангирање понуда и предлог комисије за доделу уговора :
Комисија је спровела поступак оцењивања понуда дана 18.08. 2017. године и о томе
сачинила Извештај о стручној оцени понуда, како следи:
Стручна оцена понуда:
1) Комисија је оценила као прихватљиву следећу достављену понуду:
1.Назив или шифра понуђача : Предузеће за спољнотрговинско пословање и унутрашњи промет „
ПИС- Пословни Информациони Системи“ доо, Симина бр 1, Београд,матични број:07527578,
ПИБ:100045452
Број под којим је понуда заведена код наручиоца : 1329/2017 од 17.08.2017.године
Број под којим је понуда заведена код наручиоца : P2-17-0321 од 16.08.2017.године
Време одазива за редовне интервенције: 48 сати од пријема захтева
Понуђена цена без ПДВ-а: 321.549,00 динара
Понућена цена са ПДВ-ом: 383.370,00 динара
Понуда понуђача је прихватљива у смислу члана 3. став 1. тачка 33) Закона. Понуђач је
приложио сву потребну документацију на основу које је утврђено да испуњава све обавезне и
додатне услове из члана 75. и 76. Закона и конкурсне документације
и све техничке
спецификације.
Предлог комисије за доделу уговора_
У складу са стручном оценом понуда , Комисија је предложила овлашћеном лицу наручиоца
да на основу члана 107. став 3. и члана 108. Закона донесе одлуку о додели уговора и закључењу
уговора за јавну набавку услуга одржавање програмског система „Gaudeamus“ са понуђачем „
ПИС- Пословни Информациони Системи“ доо, Симина бр 1, Београд,матични број:07527578,
ПИБ:100045452, на основу понуде понуђача број P2-17-0321od 16.08.2017.године, заведене код
наручиоца под бројем 1329/2017 од 17.08.2017.године.
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Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за доделу уговора у поступку
јавне набавке услуга одржавање програмског система „Gaudeamus“ , ЈН бр. 1.2.1/2017, партија 2,
дат у Извештају о стручној оцени понуда бр. 1332/2017 од 18.08.2017.године , и на основу
овлашћења донело одлуку као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ :
Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од пет дана од дана
објављивања Одлуке на Порталу јавних набавки .
Захтев се подноси наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији .

ДИРЕКТОР ДОМА
Драган Катић
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