
ДОМ ЗДРАВЉА ЖИТИШТЕ
Број: 01-133/13-2016
Дана:29.03.2016. године

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“,
бр.124/12,14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда бр. 01-133/12-2016 од 28.03.2016
године, директор Дома здравља из Житишта

доноси

О Д Л У К У
о додели уговора

Додељује се уговор о јавној набавци мале вредности - добара бр. 2/2016 – набавка рачунарске опреме,
следећем понуђачу:

„WinWin shop“ д.о.о Чачак ул.Кнеза Васе Поповића 18

Одлуку доставити у року од 3 (три) дана од дана њеног доношења.

Образложење

Наручилац је дана 14.03.2016. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале
вредности добара број 2/2016 –. набавка рачунарске опреме, следећем понуђачу:

Наручилац је дана 15.03.2016. године објавио Позив за подношење понуда и конкурсну
документацију на Порталу јавних набавки и својој интернет страници. Измена конкурсне
документације је постављена на Порталу јавних набавки и интернет страници Дома здравља
Житиште 18.03.2016 уз продужење рока за отварање понуда.
У року за подношење понуда пристигле су понуде следећих понуђача:

1. Royal commerce d.o.o, Београд ул.Данска 5/1Г заведена под бројем 01-133/5-2016 од 21.03.2016
стигла у 7 и 50 часова

2. Информатика, а.д. Београд ул.Јеврејска 32 п.фах 29 заведена под бројем 01-133/6-2016 од 22.03.2016
стигла у 9 и 30 часова

3. Успон д.о.о Чачак ул.Градско шеталиште бр.57. заведена под бројем 01-133/7-2016 од 21.03.2016
стигла у 10 часова

4. Електроник партнер д.о.о Београд ул.Др Ивана Рибара 149/28 заведена под бројем 01-133/8-2016 од
21.03.2016 стигла у 8 и 5 часова

5. WinWin shop д.о.о Чачак ул.Кнеза Васе Поповића 18 заведена под бројем 01-133/9-2016 од 21.03.2016
стигла у 7 и 50 часова

6. Bus Computers д.о.о. Кикинда огранак Зрењанин заведена под бројем 01-133/10-2016 од 24.03.2016.
стигла у 10 и 36 часова

Неблаговремених понуда није било.

Комисија за јавну набавку спровела је поступак јавног отварања понуда за предметну набавку дана
24.03.2016. године.



Комисија за јавну набавку је дана 28.03.2016 године саставила Извештај о стручној оцени
понуда, у коме је констатовала следеће: Пристигле понуде су поднете самостално и благовремено. Све
понуде су изнад процењене вредности али су тржишно упоредиве. Понуда понуђача „Royal
commerce“ d.o.o, Београд ул.Данска 5/1Г ,Информатика“, а.д. Београд ул.Јеврејска 32 п.фах 29,
,,Успон“ д.о.о Чачак ул.Градско шеталиште бр.57-попуњена је техничка спецификација пре промене
конкурсне документације тако да нису дали понуду у складу са променом конкурсне документације
па стога приликом оцењивања нису могле бити узете у обзир. Оцењујући остале пристигле понуде
Комисија констатује да је најповољнија понуда WinWin shop д.о.о Чачак ул.Кнеза Васе Поповића 18.
Приликом оцењивања коришћен је критерију најнижа понуђена цена, а с обзиром да су све понуде
изнад процењене вредности поштован је члан 107 став 3 и 4 Закона о јавним набавкама („Службени
гласник“РС бр.124/12,14,2015 и 68/2015)

1.) Предмет јавне набавке:
Предмет јавне набавке су добра – набавка рачунарске опреме
Назив и ознака из општег речника набавки су:30230000– добра-рачунарска опрема

2.) Подаци из плана набавки који се односе на предметну јавну набавку:
Процењена вредност јавне набавке: Процењена вредност јавне набавке, износи 554.250,00 динара

без пдв-а.

3.) Основни подаци о понуђачима:
1. «WinWin shop д.о.о Чачак ул.Кнеза Васе Поповића 18

4.) Критеријум за доделу уговора:
Критеријум за доделу уговора је „најнижа понуђена цена“.

5.) Стручна оцена пристиглих понуда: Пристигле понуде су поднете самостално и благовремено.
Све понуде су изнад процењене вредност,и али су тржишно упоредиве.
Понуђачи „Royal commerce“ d.o.o, Београд ул.Данска 5/1Г ,Информатика“, а.д. Београд ул.Јеврејска 32
п.фах 29, ,,Успон“ д.о.о Чачак ул.Градско шеталиште бр.57-су попунили техничку спецификацију пре
промене конкурсне документације од 18.03.2016., тако да нису дали понуду у складу са променом
конкурсне документације, па стога приликом оцењивања нису могле бити узете у обзир.
Конкурсна документација је постављена на портал и сајт Дома здравља 15.03.2016 и измењена
18.03.2016 са продужењем рока за отварање понуда са 22.03.2016 на 24.03.2016.
Оцењуући остале пристигле понуде Комисија констатује да је најповољнија понуда WinWin shop д.о.о
Чачак ул.Кнеза Васе Поповића 18. Приликом оцењивања коришћен је критеријум- најнижа понуђена
цена, а с обзиром да су све понуде изнад процењене вредности поштован је члан 107 став 3 и 4 Закона
о јавним набавкама („Службени гласник“РС бр.124/12,14,2015 и 68/2015)

6.) Назив понуђача коме се додељује уговор:

Комисија за јавну набавку по спроведеном оцењивању понуда, констатовала је да је
најповољнија понуда понуђача: WinWin shop д.о.о Чачак ул.Кнеза Васе Поповића 18

Комисија је предложила наручиоцу да се овом понуђачу додели уговор.

Овлашћено лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавну набавку о
додели уговора, те је на основу овлашћења из члана 108. Закона о јавним набавкама
донело одлуку као у диспозитиву.



ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке понуђач може поднети наручиоцу захтев за заштиту права у року

од 5 (пет) дана од дана њеног пријема.

Директор

Китареску др Дојнел


