РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋИЋЕВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
БРОЈ:404-26/20-03
09.06.2020.
На основу члана 108.Закона о јавним набавкама,начелник Општинске управе општине Ћићевац
на основу Извештаја о стручној оцени понуда доноси
ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ЈН У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ БЕЗ
ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА
УСЛУГА ОДРЖАВАЊА СОФТВЕРА ЛПА
БРОЈ НАБАВКЕ 1.2.2
Бира се као најповољнија по критеријуму најниже понуђене цене у преговарачком
поступку без објављивања позива понуда понуђача,Институт“Михајло Пупин“ 11000 Београд,
Волгина 15.
Образложење
Дана 28.05.2020.донета је Одлука о покретању јавне набавке услуга,Одржавања софтвера
за ЛПА.
Процењена вредностјавне набавке : 800.000 без ПДВ-а а саПДВ-ом 960.000
ОРН: 72267000 – Одржавање софтвера за ИТ
Редни бр. набавке 1.2.2 и заводни бр. 404-26/20-03.
На основу Извештаја о стручној оцени понуда који је сачињен 08.06.2020. а који гласи :
„ Комисија почиње с радом у 11:30 часова,08.06.2020.
1.Предмет јавне набавке Услуге одржавања софтвера ЛПА
2.Конто 432911 – позиција 49
3.Назив и ознака из ОРН – Услуге одржавања софтвера за ИТ
4.процењена вредност ЈН је 800.000 без ПДВ-а а са ПРВ-ом 960.000
5.У поступку је учествовао један понуђач
6.Основни подаци о понуђачу:
Институт“Михајло Пупин“Волгина 15,Београд
МБ 07014694
ПИБ 100008310
Овлашћено лице за потписивање уговора – др.Сања Вранеш,дипл.инг.
7.Критеријум за доделу јн је најнижа понуђена цена
8.Комисија врши увид у Записник о отварању понуда који гласи:
„За јавну набавку – Одржавање софтвера ЛПА број 1.2.2., процењене вредности
800.000,00 динара, за коју се спроводи преговарачки поступак без објављивања позива за
подношење понуда и Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-26/20-03 од
28.05.2020. године.
Планирана вредност без ПДВ-а је 800.000,00 динара, са са ПДВ-ом 960.000,00 динара.

Основ за примену преговарачког поступка је чл. 36 став 1. тачка 2., као и Мишљење управе за
јавне набавке о основаности примене преговарачког поступка број 404-02-2577/20 од 18.05.2020.
године.
Позив је упућен Институту „Михајло Пупин“ Београд, који има искључива ауторска права над
изворним кодом и као такав једино подобан да пружи услугу по већ закљученом Уговору од
28.06.2010. године.
Предмет јавне набавке: УСЛУГЕ – Одржавање софтвера ЛПА
Назив и ознака из општег речника: ОДРЖАВАЊЕ СОФТВЕРА ЗА ИТ, ОРН: 72267000.
1. Поступак отварања понуда спроводи се у канцеларији број 24 Општинске управе
Ћићевац, са почетком у 10:30 часова, дана 08.06.2020. године.
2. Отварање понуда спроводи Комисија: Душан Ивковић – председник, Драгана
Милосављевић – члан и Јована Сибиновић – члан.
3. Благовремено, тј. до дана 08.06.2020. године до 10:00 часова, примљена је понуда
Института „Михајло Пупин“ д.о.о. Београд, ул. Волгина бр. 15
Број под којим је понуда заведена: 404-26/20-03-1 Институт „Михајло Пупин“ д.о.о. ул. Волгина
15, Београд, датум пријема: 05.06.2020. године у 12:20 часова.
4. Констатује се да отварању понуде не присуствује представник понуђача.
5. Неблаговремених понуда није било.
Комисија приступа отварању понуде:
Назив понуђача: Институт „Михајло Пупин“ д.о.о.
Адреса: Волгина бр. 15, Београд
Број понуде: 1269/1-20 од 02.06.2020. године
ПИБ: 100008310
Матични број: 07014694
Лице овлашћено за потписивање уговора: Сања Вранеш
Особа за контакт: Мирјана Катић
Електронска адреса: info@pupin.rs
Телефон: 011/6773204
Понуду подноси самостално.
Јединична цена без ПДВ-а за месец
Јединична цена са ПДВ-ом за месец
Укупна цена без ПДВ-а за годину дана
Укупна цена са ПДВ-ом за годину дана

66.500,00 динара
79.800,00 динара
798.000,00 динара
957.600,00 динара

Пошто се представник понуђача није појавио, то је понуђена цена узета као коначна. Понуђач
доставља поред понуде наведеног броја и следеће обрасце: Изјаву о испуњености услова из
члана 75. ЗЈН, Образац структуре цене, Изјаву о независној понуди, Изјаву о поштовању обавеза
из члана 75. став 2. ЗЈН и Извод о регистрованим подацима из регистра понуђача АПР-а.
Критеријум за доделу јавне набавке је најнижа понуђена цена.
Поступак отварања понуда завршен је у 11:00 часова.“

Комисија констатује да је понуда наведеног понуђача прихватљива.Предлаже да одговорно
лице Наручиоца у складу са чл.108.ЗЈН донесе Одлуку о додели уговора којим ће извршење ЈН
поверити Институту“Михајло Пупин“Београд,Волгина 15.“
Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог комисије за јавну набавку услуга
бр.1.2.2 – Одржавање софтвера ЛПА а на основу законског овлашћења донело наведену одлуку.
Правна поука :На основу члана 149 ст.7 Закона о јавним набавкама рок за подношење
захтева за заштиту права је 5 дана од дана објављивања Одлуке на Порталу ЈН.Захтев се подноси
Наручиоцу а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у
поступцима јавних набавки.Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом
151.ЗЈН.Подносилац захтева дужан је да уплати таксу на рачун буџета РС.
в.д.НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
НАДА СИМИЋ

