Република Србија
МИНИСТАРСTВО ФИНАНСИЈА
УПРАВА ЗА ЈАВНИ ДУГ
Број: 401-623-5/2018-001
18. мај 2018. године
Поп Лукина 7-9
Београд
На основу члана 30. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр.
79/05, 101/07, 95/10 и 99/14), члана 140 ст. 1 и 2. Закона о државним службеницима
(„Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05, 83/05, 64/07, 116/08, 104/09 и 99/14), члана 108 став
1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, брoj 124/12, 14/15 и 68/15 – у даљем
тексту: Закон) и Извештаја о стручној оцени понуда број 401-623-4/2018-001 од 18. маја 2018.
године доносим
ОДЛУКУ
о додели уговора
Уговор за јавну набавку добара - компјутерске опреме (мултифункцијски штампачи,
скенери), за потребе Министарства финансија – Управе за јавни дуг, ЈНМВ број 2/2018,
додељује се понуђачу Malex-City Copy Service, 11000 Београд, ул. Мије Kовaчевића бр. 10
матични број 07534736, ПИБ 100206156, за понуду број 3740-02/18 од 14.05.2018. године,
која је код наручиоца заведена под бројем 401-738/2018-001 дана 16.05.2018. године у
9:25часова. Укупна цена добара износи 499.800,00 динара без ПДВ-а, односно 599.760,00
динара са ПДВ-ом, рок испоруке 30 дана, рок плаћања je 30 дана.
Образложење
Наручилац је дана 18. априла 2018. донео Одлуку број 401-623/2018-011 о покретању
поступка јавне набавке мале вредности, за набавку добара - компјутерске опреме
(мултифункцијски штампачи, скенери), за потребе Министарства финансија – Управе за
јавни дуг. Редни број јавне набавке ЈНМВ број 2/2018. Назив и ознака из општег речника
набавке: 30200000-1 – Рачунарска опрема – хардвер. Процењена вредност јавне набавке
износи до 1.145.000,00 динара, без ПДВ-а. Поступак јавне набавке није обликован по
партијама.
За наведену јавну набавку наручилац је 8. маја 2018. године објавио Позив за
подношење понуда на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца:
www.javnidug.gov.rs .
До истека рока за подношење понуда, тј. 16. маја 2018. године до 12,00 часова
примљена је једна понуда и заведена са следећим подацима:
Број под којим
Датум
Сат
Рб
је понуда
Назив или шифра понуђача
пријема
пријема
заведена
1

401-738/2018-001

Malex City Copy Service доо Београд

16.05.2018

9:25

Неблаговремених понуда није било.
Поступак отварања понуда за предметну јавну набавку је спроведен у Министарству
финансијa - Управа за јавни дуг, Београд, Поп Лукина 7-9, дана 16. маја 2018. године, са
почетком у 12,15 часова. Записник о јавном отварању понуда је понуђачу послат у законском
року.

2
Понуђена цена и и евентуално други подаци из понуде:
401-738/2018-001
Број под којим је понуда заведенa:
Malex City Copy Service, 11000 Београд
Назив или шифра понуђача:
Укупна цена понуде без ПДВ-а
Укупна цена понуде са ПДВ-ом
Рок плаћања
Рок испоруке:
Рок важења понуде

499.800,00 динара
599.760,00 динара
30 дана
30 дана
30 дана

У предметном поступку критеријум за доделу уговора је „најнижа понуђена цена”.
У фази стручне оцене понуда, Комисија за јавну набавку је оценила као прихватљиву
поднету понуду. Понуђач је доставио попуњене обрасце дате у конкурсној документацији,
потписане од стране овлашћеног лица понуђача и оверене печатом, и то: образац понуде,
модел уговора, образац структуре цене, образце Изјаве понуђача о испуњености услова из
члана 75 и 76. Закона о јавним набавкама, образац Изјаве о независној понуди. Понуђач је
такође доставио Извод из регистра АПР, доказ о финансијском капацитету (биланс стања и
успеха за претходне три године), доказ о пословном капацитету (ауторизацију произвођача
опреме, односно доказ о партнерству), доказ о кадровском капацитету (доказе о радном односу
за петоро запослених, М обрасце и уговоре о радном ангажовању), доказ о техничком
капацитету (копију саобраћајне дозволе) и техничку документацију у папирној и електронској
форми и друге тражене доказе о испуњавању обавезних и додатних услова за учешће.
Понуђени рок важења понуде није краћи од прописаног и понуда не садрже друге недостатке,
због којих није могуће утврдити садржину понуде.
На основу утврђених чињеница, Комисија за јавну набавку је предложила одговорном
лицу наручиоца да уговор о јавној набавци добара - компјутерске опреме (мултифункцијски
штампачи, скенери) додели понуђачу Malex-City Copy Service доо Београд са понуђеном
ценом 499.800,00 динара без ПДВ-а, односно 599.760,00 динара са ПДВ-ом, рок испоруке 30
дана, рок плаћања je 30 дана.
Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавну набавку о додели
уговора, те је на основу законског овлашћења из члана 108. Закона о јавним набавкама
донета одлука као у диспозитиву.
Ову одлуку објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца:
www.javnidug.gov.rs у року од 3 (три) дана од дана доношења.
Поука о правном средству: Против ове одлуке
понуђач може наручиоцу поднети захтев за заштиту
права у року од 5 (пет) дана од дана објављивања на
Порталу јавних набавки
ВРШИЛАЦ ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА
______________________
Бранко Дрчелић

