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     РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

  НАРОДНА СКУПШТИНА 

     Група за јавне набавке      
         03 Број 404-8/3-16-08 
              15.март 2016. 
              Б е о г р а д 
                      СК 
                        

  
 

 
 

 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама, члана 74. Правилника о набавкама, помоћник 

генералног секретара за опште послове доноси, 

 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА  

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (ДОБАРА), ЈН 03/2016 

 

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу  „ИНФОРМАТИКА“ а.д., Јеврејска 32, 11158 Београд, код 

наручиоца заведена под бројем 03 бр. 404-8/3-16-5 од 14.03.2016. године. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Наручилац је дана 11. фебруарa 2016. године, донео Одлуку о покретању отвореног поступка 

јавне набавке  03 број  404-8/3-16 за набавку добара – лаптоп и десктоп рачунари за потребе 

Народне скупштине Републике Србије. 

Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда          

03 број 404-8/3-16-06 од 14. марта 2016. године, Комисија за јавну набавку је приступила изради 

Извештаја о стручној оцени понуда број  404-8/3-16-07 од  14. марта 2016. године. 

 

1. Предмет јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавки 

       Предмет јавне набавке ЈН 3/2016 су добра –лаптоп и десктоп рачунари; 

       Ознака из општег речника набавке 30213000- персонални рачунари; 

      Јавна набавка је обликована у две партије: 

      Партија 1--  лаптоп рачунари - ОРН: 30213100- преносиви рачунари; 

      Партија 2 – десктоп рачунари -ОРН: 30213300- стони рачунари (десктоп); 

 

2.  Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 10.000.000,00  динара 

            Процењена вредност јавне набавке по партијама без ПДВ-а: 

 Партија 1--  лаптоп рачунари = 6.000.000,00 динара 

 Партија 2– десктоп рачунари = 4.000.000,00 динара 

 

3. Подаци из плана набавки који се односи на предметну набавку: 
Средства за јавну набавку предвиђена су Законом о буџету РС за 2016 годину,                             

економска класификација 512. 

 



 

2 од 3 

4. Укупан број поднетих понуда 

Благовремено, до 10 часова, до дана 14. марта 2016. године, пристигла је понуда следећег 

понуђача и то: 

 

Број под којим је 
понуда заведена 

П о н у ђ а ч 
(назив, улица , број и место)

 

датум 
пријема 

час 
пријема 

Партије 

03 бр. 404-8/3-16-5 
             Понуда бр. 1 

„ИНФОРМАТИКА“ а.д., Јеврејска 32, 
11158 Београд 

14.03.2016. 8:55 1 и 2 

 

     5. Отварање понуда 

Отварање благовремено приспелe понудe обављено је јавно, дана 14. марта 2016. године, у 

просторијама Народне скупштине Републике Србије, Краља Милана 14, са почетком у 10h 30’, о 

чему је састављен Записник 03 број 404-8/3-16-06. Након завршеног јавног отварања понуда није 

било примедби на ток и начин јавног  отварања. 

6.Анализа понуде 

 

Понуда понуђача  „ИНФОРМАТИКА“ д.о.о., Јеврејска 32, 11158 Београд, број понуде 7-150 од 

14.03.2016., код Наручиоца заведена под  03 бр. 404-8/3-16-5  

Понуда коју је поднео „ ИНФОРМАТИКА“ д.о.о. у целини је припремљена складу са законом 

одређеним условима и са захтевима наручиоца садржаним у конкурсној документацији и оцењена 

је као одговарајућа и прихватљива. 

 

7. Критеријум за оцењивање понуда 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.У 

ситуацији када постоје две или више понуда са једнаком понуђеном ценом, биће изабрана понуда 

која је понудила дужи рок важења понуде. 

 

8. Преглед прихватљиве понуде: 
 

Број под којим је 
понуда заведена 

Назив и седиште 
понуђача 

Начин на 
који 

понуђач 
наступа и 

број 
понуде 

Партија 
број 

Јед. 
цена без 

ПДВ-а 

Укупна 
понуђена 
цена без 

ПДВ-а 

03 бр. 404-8/3-16-5 
         Понуда бр. 1 

„ИНФОРМАТИКА“ а.д., 
Јеврејска 32, 11158 
Београд 

Самостално 
бр. Понуде 
за партију 

1 
и  

за партију 
2 7-150 од 
14.03.2016. 

1 91.708,00 5.961,020,00 

2 66.365,00 3.981.900,00 

 

9. Назив, односно име понуђача чије је понуда најповољнија 

Комисија је, након стручне оцене понуда, утврдила да је најповољнија понуда број 7-150 од 

14.03.2016. године, за партију 1 и партију 2, коју је поднео  понуђач  „ИНФОРМАТИКА“ а.д., у 

висини од: 
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За партију 1:    5.961.020,00 динара без ПДВ-а, односно у висини од 7.153.224,00  динара са ПДВ-

ом. 

За партију 2:   3.981.900,00 динара без ПДВ-а, односно у висини од 4.778.280,00 динара са ПДВ-

ом.  

Комисија предлаже наручиоцу да уговор за Партију 1 -  десктоп рачунари и уговор за Партију 2 – 

лаптоп рачунари додели понуђачу „ИНФОРМАТИКА“ а.д., Јеврејска 32, 11158 Београд. 

 

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавну набавку о избору 

најповољнијих понуде за партије  и  те је на основу законског овлашћења донело одлуку о 

додели уговора за предметнe партијe као у диспозитиву. 

 

 

 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  
Против ове одлуке понуђач може  
поднети захтев за заштиту права у  
року од 10  дана од дана oбјаве исте на  
Порталу јавних набавки. Захтев се  
подноси наручиоцу, а копија се 
 истовремено доставља Републичкој 
 комисији за заштиту права у  
поступцима јавних набавки. 

 
 

 
 
 

ПОМОЋНИК ГЕНЕРАЛНОГ СЕКРЕТАРА 
 

                                                                                                             Светлана Јовановић 
 
 
 
 

  


