Град Лозница

Република Србија

ГРАД ЛОЗНИЦА
ГРАДСКА УПРАВА
Број јавне набавке 5/2016
Деловодни број:404-11-450/2016-III- 1
Датум: 25.3. 2016.год.

На основу члана 107 и 108. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС“ број
124/12,14/15 и 68/15) и Извештаја комисије о стручној оцени понуда од 24.03.2016. године,на предлог
Комисије за јавне набавке Наручилац је дана 25.03.2016. донео:

I.
II.

ОДЛУКА
о додели уговора
Усваја се Извештај Комисије, 404-11-450/2016-III-1 од 24.03.2016. године, за јавну набавку Одржавање информационог система ЛПА, означеном као ЈН5/2016.
БИРА СЕ за набавку Одржавање информационог система ИНСТИТУТ '' МИХАЈЛО ПУПИН''
д.о.о. 11060 ул. Волгина бр.15 Београд

III.

О реализацији ове Одлуке и закљученог уговора стараће се Одељење ЛПА и Одељење за
финансије и друштвене делатности.

У преговарачком поступку без објављивања позива – Одржавање софтвера за локалну пореску
администрацију бира се као најповољнија понуда понуђача института „Михајло Пупин“ Д.О.О., Волгина
бр. 15, Београд заведена код наручиоца под бројем 6909 од 24.03.2016.
А. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ:
1. Назив наручиоца: Градска управа Лозница
2. Адреса наручиоца: Лозница
3. Редни број јавне набавке: 5/2016.
Предмет ЈН је набавка добара и то: Одржавање софтвера за локалну пореску администрацију
4. Врста поступка ЈН: Јавна набавка у поступку јавне набавке мале вредности,
5. Подаци о ЈН из плана набавки: Јавна набавка предвиђена у плану набавке за 2016.годину.
7. Процењена вредност ЈН је:
750.000,00 динара без ПДВ-а
8.
Критеријум избора најповољније понуде: најнижа понуђена цена
9. Разлози за примену преговарачког поступка без објављивања позива :

Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда примењује се јер предметну
услугу може извршти само одређени понуђач, из разлога повезаних са заштитом искључивих права,
а у складу са чл.36, ст.1, тачка 2. Закона о јавним набавкама.
Б. ПРОЦЕДУРА ЈАВНЕ НАБАВКЕ, ОЦЕНА И РАНГИРАЊЕ ПОНУДА:
1.
У складу са чл. 31. 36 став 1, тачка 2, 55., 57. и 60. Закона о јавним набавкама, Позив за достављање понуда у
преговарачком поступку без обављивања позива број 5/2016. је дана 18.03.2016. године, објављен на Порталу
јавних набавки и достављен путем поште потенцијалним понуђачима који могу да реализују ову јавну набавку.
Рок за достављање понуда утврђен је позивом за достављање понуда закључно са 24.03. 2016.године, до
12,00 часова.
Средства за реализацију ове јавне набавке су предвиђена Планом набавки за 2016. Годину и у Одлуци о буџету
Града Лознице за 2016. Годину.
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Наручилац је дана 18.03.2016. године објавио Позив за достављање понуда у поступку јавне набавке мале
вредности на Порталу управе за јавне набавке и на сајту града Лознице у складу са тим понуде су доставили
следећи понуђачи :
Назив понуђача

ИНСТИТУТ '' МИХАЈЛО ПУПИН'' д.о.о. 11060 ул. Волгина бр.15 Београд
Поступак отварања понуда вођен је у просторијама Градске управе Града Лознице , Карађорђева број 2 ,
дана 24.03.2016. године у 12:30 часова.
Благовремено до 24.03.2016. године стигла је једна понуда и то следећег понуђача:

Број под којим је
понуда заведена

6909

Назив или шифра
понуђача

ИНСТИТУТ '' МИХАЈЛО ПУПИН'' д.о.о.
11060 ул. Волгина бр.15 Београд

Датум пријема

Време

24.03.2016.

09:40

Неблаговремених понуда није било.
Поступак отварања понуда је спроведен одмах по истеку рока за достављање понуда т.ј. дана
24.03.2016. године са почетком у 12,30 часова, а окончан је истог дана у 12:52 часова.
Комисија формирана Решењем о образовању Комисије 404-11-450/2016-III1 од 18.03.2016. год., у саставу :

1. Слађана Томићевић, члан комисије
2. Милијана Павловић, заменик чл. дипл
правник
3. Марија Тешић, члан комисије
4. Весна Милетић, заменик члана
5. Данијела Мирковић, члан
6. Наташа Митрић, заменик члана
је спровела поступак оцењивања понуде дана 24.03.2016. године у 14:00 часова о чему је овај извештај
о стручној оцени.
Преглед и оцена понуда:
Понуђач није присуствовао поступку преговарања па је Комисија констатовала да остаје при
цени наведеној у понуди.
После отварања понуда Комисија је дана 24.03.2016. године, извршила детаљан преглед и
стручну оцену понуда и утврдила следеће:

Назив понуђача
Број понуде

ИНСТИТУТ''МИХАЈЛО ПУПИН'' д.о.о
6909

Вредност понуде на месечном нивоу без ПДВ-а

61.510,00

Рок важења понуде
Начин Плаћања

30
15 даана од дана пријема фактуре
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Комисија констатује да је понуда понуђача института „Михајло Пупин“ Београд прихватљива и
одговарајућа јер у потпуности испуњава све обавезне и додатне услове из Закона о јавним набавкама,
Конкурсне документације и све техничке спецификације.
Рангирање исправних и прихватљивих понуда:
На основу свеобухватне и стручне оцене понуда, а применом критеријума најниже понуђене
цене, извршено је рангирање свих исправних и прихватљивих понуда:
Ред
.
Бр.

ПОНУЂАЧ

ПОНУЂЕНА ЦЕНА на
месечном нивоу
без ПДВ-а

ПОНУЂЕНА ЦЕНА на
месечном нивоу
Са ПДВ-ом

ИНСТИТУТ''МИХАЈЛО
61.510,00
73.812,00
ПУПИН'' д.о.о
Предлог комисије за јавну набавку
На основу свеобухватне стручне оцене понуде Комисија констатује да није могуће извршити
рангирење понуда јер је пристигла једна.
На основу горе наведеног , а сагласно члану 107. Став 3. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник Републике Србије“ број 124/12,14/15 и 68/15), за јавну набавку 5/2016., одлучено је као у
диспозитиву Одлуке
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против ове одлуке, Захтев за заштиту права може да се поднесе у року од 10 дана од дана објављивања
одлуке на Порталу јавних набавки. Захтев се подноси Наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.
1.

Службеник за јавне набавке
Слађана Томићевић
ОБЈАВЉЕНО:
- Порталу ЈН
- Интернет страница наручиоца

Градска Управа Града Лознице
Начелник Градске управе
Милојка Смиљанић, дипл. правник

__________________ Србија, 15300 Лозница, Карађорђева 2 _______________
Централа: 015/879-263,stomicevic.@loznica.rs

