РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Ул. 13. октобар бр. 7
www.cuprija.rs
Број: 404-11-1/2017-04-5
Дана: 17.05.2017. године
Ћуприја
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама и члана 36. став 1. тачка 2) („Сл. гласник
РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), начелник Општинске управе општине Ћуприја, Драгица
Пејчић - Ранђеловић, дипл. правник, доноси:
ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА
ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА
РАЧУНАРСКОГ ПРОГРАМА - ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ
ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ: Понуђачу Институт „Михајло Пупин“ д.о.о., ул. Волгина 15,
11060 Београд, Матични број: 07014694, ПИБ: 100008310 који је доставио понуду бр. 404217/2017-04 од 17.05.2017. године.
Образложење

Наручилац је дана 12.05.2017. године донео Одлуку о покретању преговарачког поступака
без објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку услуга одржавања
рачунарског програма - Информациони систем локалне пореске администрације,бр. јавне
набавке 404-11-1/2017-04-5.
Дана 12.07.2017. године објавио обавештење о покретању преговарачког поступка без
објављивања позива за подношење понуда и конкурсну документацију на Порталу јавних
набавки и на интернет страници општине Ћуприја, у складу са чланом 36. став 7. Закона о
јавним набавкама, и упутио је позив понуђачу Институт „Михајло Пупин“ д.о.о., ул.
Волгина 15, 11060 Београд да учествује у поступку.
Назив и ознака из општег речника набавки: 72267000 - услуге одржавања и поправке софтвера.
Процењена вредност јавне набавке износи 625.000,00 динара без ПДВ-а.
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца пристигла је 1 (једна) понуда и
то понуђача Институт „Михајло Пупин“ д.о.о., ул. Волгина 15, 11060 Београд, како је
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назначено у записнику о преговарању бр. 404-218/2017-04 од 17.05.2017. године, и у
извештају о стручној оцени понуда.
У извештају о стручној оцени понуда бр. 404-11-1/2017-04-4 од 17.05.2017. године,
комисија за јавне набавке је констатовала следеће:

1. Подаци о јавној набавци
Врста предмета јавне набавке је набавка услуга.
Предмет јавне набавке је услуга одржавања рачунарског програма – Информациони
систем локалне пореске администрације.
Назив и ознака из општег речника набавке: 72267000 – услуге одржавање и поправке
софтвера.
По плану набавке редни број је 1.2.5
Редни број набавке за текућу годину: 1
Процењена вредност јавне набавке износи 625.000,00 динара без ПДВ-а.
Поступак отварања понуда је спроведен дана 17.05.2017.године
у просторијима
Општинске управе општине Ћуприја – канцеларија бр. 22, о чему је сачињен записник о
отварању понуде бр.404-218/2017-04 од 17.05.2017. године.
2. Разлог за примену преговарачког поступка без објављивања позива за подношење
понуда
Наручилац је је дана 12.05.2017. године донео Одлуку о покретању преговарачког
поступака без објављивања позива за подношење понуда, сходно члану 36.став 1.тачка 2.
Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/12,14/15 и 68/15), јер из техничких
разлога, односно разлога повезаних са заштитом искључивих права, набaвку може
спровести само одређени понуђачи.
Општинска управа општине Ћуприја је добила позитивно мишљење од Управе за јавне
набавке бр. 404-02-1422/17 од 08.05.2017. године, за покретање преговарачког поступка
без објављивања позива за подношење понуда
за
набавку услуга одржавања
рачуноводсветног програма –Информациони систем локалне пореске администрације ,
обзиром да Институт „Михајло Пупин “д.о.о Београд, ул. Вилгина 15, Београд, једини и
искључиви аутор и носилац изворног кода за рачунарски програм- Информацини систем
локалне пореске администрације, те да своје право није пренео на треће физичко или
правно лице.
Понуђачу Институт „Михајло Пупин “д.о.о Београд, ул. Вилгина 15, Београд је дана
12.05.2017. године
упућен позив како би учествовао у преговарачком поступку.
3. Подаци о понуђачу
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У року предвиђеном за подношење понуда благовремено је пристигла понуда је 1( један)
понуђача.
Назив понуђача: Институт „Михајло Пупин“ д.о.о Београд, ул. Волгина бр.15 Београд,
Мат. број: 07014694, Пиб: 100008310 који је доставио:
Понуда број: 404-217/2017-04 од 17.05.2017. године , датум пријема 16.05.2017. године у
08 часова и 33 минута а заведена 17.05.2017. године.
Цена месечне услуге одржавања рачунарског
програма без ПДВ-а:

78.500,00

Цена месечне услуге одржавања рачунарског
програма са ПДВ-ом:

94.200,00

Рок важења понуде (не може бити краћи од 30
дана) уписати у празно поље:

30 дана

Место извршења услуге:

На адреси наручиоца:
Општинска управа општине
Ћуприја, ул. 13. октобар бр.
7.

Рок и начин плаћења:

Плаћање:
За
редовне
одржавање
(Одржавање
апликативног
решења
и
Техничка подршка удаљеним
приступом) до 10-тог у
месецу за претходни месец, а
на основу издате фактуре.
Плаћање: За евентуалне
услуге директе техничке
подршке, најкасније 15 дана
од дана извршене услуге, а на
основу издате фактуре.

По конкурсној документацији елементи уговора о којима ће се преговарати је понуђена
цена.
Комисија констатује да понуђач који је позван да учествује у преговарачком поступку
није дошао на дан преговарања, већ је своју понуду послао путем поште.
Понуђач је испуњеност услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник
РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“, бр. 86/15) у
преговарачком поступку, понуђач под пуном материјалном и кривичом одговорношћу
доказао у форми потписане и печатиране изјаве на обрасцу 5, који је саставни део
конкурсне документације.
Комисија је вредновање понуде наведеног понуђача који је доставио понуду, а није
учествовао у поступку преговарања, извршила на основу понуђене цене из достављене
3

писане понуде – Образац понуде (образац 1 конкурсне документације), која се сматра и
његовом коначном ценом.
Цена месечне услуге одржавања рачунарског програма понуђача Институт „Михајло
Пупин“ доо Београд, ул. Волгина 15 износи 78.500,00 динара без ПДВ-а, односно
94.200,00 динара са ПДВ-ом, која је уписана у Обрасцу понуде (образац 1 конкурсне
документације).
Комисија констатује да је понуда понуђача Институт „ Михајло Пупин“ д.о.о Београд, ул.
Волгина бр.15 Београд, број 404-217/2017-04 од 27.05.2017. године , ОДГОВАРАЈУЋА.
.
4. Елементи критеријума
Критеријум за оцењивање понуда у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена
цена.
5. Одбијене понуде
Одбијених понуда нема.
На основу стручне оцене понуда, Комисија констатује да је једина и одговарајућа понуда
понуђача Институт „ Михајло Пупин“ д.о.о Београд, ул. Волгина бр.15 Београд, Мат.број:
07014694, Пиб: 100008310 понуда број бр.404-217/2017-04 од 17.05.2017.године и
предлаже Начелнику општинске управе општине Ћуприја да у складу са чланом 109.
Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/12,14/15 и 68/15), донесе Одлуку о
додели уговора и уговор закључи са понуђачем максимално до износа процењене
вредности, односно на период који не може бити дужи од 8 месеци.
6. Лица која спроводе поступак ( комисија )
Снежана Петрић, дипломирани економиста (члан);
Зоран Џелатовић, дипломирани правник (члан);
Ивана Јовановић, дипломирани правник (члан);
Наручилац је прихватио предлог комисије за јавну набавку и донео Одлуку о додели
уговора којом је уговор о јавној набавци у овом поступку додељен понуђачу Институт
„Михајло Пупин“ д.о.о., ул. Волгина 15, 11060 Београд, Матични број: 07014694, ПИБ:
100008310, понуда бр. 404-217/2017-04 од 17.05.2017. године.
Одлука ће бити објављена на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца у
року од три дана од дана доношења.
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УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против ове одлуке понуђач може преко наручиоца поднети захтев за заштиту права
Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки у року од десет дана од
дана објављивања Одлуке о додлели уговора на Порталу јавних набавки и на интернет
страници наручиоца.
Одлуку доставити:
-

Начелнику Општинске управе општине Ћуприја;
Групи за јавне набавке;
а/а.

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ:
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Драгица Пејчић - Ранђеловић, дипл. правник
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