Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општинска управа општине Нови Кнежевац
Број: IV-404-63/7
Дана: 31.03.2014. године
Нови Кнежевац
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр.124/12) и Извештаја
Комисије за спровођење поступка јавне набавке услуга у преговарачком поступку без
објављивања позива за подношење понуда од 28.03.2014. године, начелник Општинске
управе општине Нови Кнежевац доноси
ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
НА ОСНОВУ ЧЛАНА 36. СТАВ 1. ТАЧКА 2) ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
Уговор за набавку услуга – услуге одржавања програма ЛПА, додељује се Институту
„Михајло Пупин“ из Београда.

Образложење
Наручилац је дана 18.03.2014. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке
услуга у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда – услуге
одржавања програма ЛПА, бр. ЈН I-7/2014.
За наведену jaвну набавку, а на основу Обавештења о покретању преговарачког поступка
без објављивања позива за подношење понуда објављеног на Порталу јавних набавки и
интернет страници наручиоца 18.03.2014. године, пристигле су благовремено до 12:00 часова
следеће понуде по редоследу пријема:
1. Институт „Михајло Пупин“ из Београда, понуда пристигла 24.03.2014. године у 10:00
часова.
Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила стручној оцени
понуда и у Извештају констатовала следеће:
a) Неблаговремених понуда није било.
b) Јавном отварању понуда нису присуствовали овлашћени представници понуђача.
c) Процењена вредност ове јавне набавке мале вредности износи 600.000,00 динара без
ПДВ-а, а према Плану јавних набавки за 2014. годину, бр.IV-404-2 од 08.01.2014.
године.
d) Докази који оправдавају примену преговарачког поступка без објављивања јавног
позива јесу:
− Потврда Завода за интелектуалну својину бр.2014/160-A-2013/0283, од дана
16.01.2014. године,
− Потврда Завода за интелектуалну својину бр.2014/161-A-2013/0284, од дана
16.01.2014. године,
− Потврда Завода за интелектуалну својину бр.2014/162-A-2013/0285, од дана
16.01.2014. године,
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− Изјава о власништву – Информациони систем локалне пореске администрације (ИС
ЛПА),
− Изјава о власништву – Програмски систем за анализу пословања локалне пореске
администрације и
− Изјава о власништву – Апликација масовне штампе пореских докумената локалне
самоуправе.

У поступку стручне оцене понуда Комисија је констатовала да је:
1. Институт „Михајло Пупин“ из Београда понудио цену од 50.000,00 динара без ПДВа, на месечном нивоу за тражене услуге, односно 60.000,00 динара са ПДВ-ом, на
месечном нивоу за тражене услуге. Како овлашћени представник понуђача није
присуствовао преговарачком поступку, сматра се да је његова коначна цена она цена
која је наведена у достављеној понуди бр.695/1-14 од 21.03.2014. године и износи
50.000,00 динара без ПДВ-а, односно 60.000,00 динара са ПДВ-ом, на месечном
нивоу. Понуда је одговарајућа и прихватљива.
У поступку избора најповољнијег понуђача примењиван је критеријум – најнижа понуђена
цена.
Комисија понуду Института „Михајло Пупин“ из Београда сматра исправном, одговарајућом
и прихватљивом, стога и предлаже наручиоцу да Уговор закључи са Институтом „Михајло
Пупин“ из Београда.
Наручилац је прихватио предлог Комисије и донео Одлуку као у диспозитиву.
Против ове Одлуке понуђач може наручиоцу поднети захтев за заштиту права понуђача у
року од 5 дана од дана пријема одлуке а према члана 149. Закона о јавним набавкама („Сл.
гласник РС“, бр.124/12).

НАЧЕЛНИК
Зоран Гајин
____________________
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