Република Србија
МИНИСТАРСTВО ФИНАНСИЈА
УПРАВА ЗА ЈАВНИ ДУГ
Број: 401-775-7/2018-001
17. јул 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 401-775-6/2018-001 од 13. јула 2018.
године доносим
ОДЛУКУ
о додели уговора
Уговор за јавну набавку система за управљање документима, за потребе
Министарства финансија – Управе за јавни дуг, ЈНМВ број 3/2018, додељује се понуђачу
СМАРТ доо, 21000 Нови Сад, ул. Краља Александра бр. 12, матични број 08709785, ПИБ
08709785, за понуду број 1083-2 од 09.07.2018. године, која је код наручиоца заведена под
бројем 401-950/2018-001 дана 09.07.2018. године у 9:50 часова. Укупна цена добара износи
1.190.000,00 динара без ПДВ-а, односно 1.428.000 динара са ПДВ-ом, рок испоруке 30 дана,
рок плаћања je 30 дана.
Образложење
Наручилац је дана 4. јуна 2018. донео Одлуку број 401-775/2018-011 о покретању
поступка јавне набавке мале вредности, за набавку система за управљање документима, за
потребе Министарства финансија – Управе за јавни дуг. Редни број јавне набавке ЈНМВ број
3/2018. Назив и ознака из општег речника набавке: 48311000 – Програмски пакет за
управљање документима. Процењена вредност јавне набавке износи до 1.400.000,00 динара,
без ПДВ-а. Поступак јавне набавке није обликован по партијама.
За наведену јавну набавку наручилац је 2. јула 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. 10. јула 2018. године до 12,00 часова
примљене су две понуде и заведене са следећим подацима:
Број под којим је
понуда заведена

Назив или шифра понуђача

Датум
пријема

Сат
пријема

401-928/2018-001

ПРОГРАМ доо, 11000 Београд

03.07.2018

9:00

401-950/2018-001

СМАРТ доо, 21000 Нови Сад

09.07.2018

9:50

Неблаговремених понуда није било.
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Поступак отварања понуда за предметну јавну набавку је спроведен у Министарству
финансијa - Управа за јавни дуг, Београд, Поп Лукина 7-9, дана 10. јула 2018. године, са
почетком у 12,15 часова. Записник о јавном отварању понуда је понуђачу послат у законском
року.
Понуђена цена и и евентуално други подаци из понуде:
401-928/2018-001
Број под којим је понуда заведенa:
ПРОГРАМ
доо 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
Број под којим је понуда заведенa:
Назив или шифра понуђача:
Укупна цена понуде без ПДВ-а
Укупна цена понуде са ПДВ-ом
Рок плаћања
Рок испоруке:
Рок важења понуде

1.385.200,00 динара
1.662.240,00 динара
30 дана
30 дана
60 дана
401-950/2018-001
СМАРТ доо 21000 Нови Сад
1.190.000,00 динара
1.428.000,00 динара
30 дана
30 дана
60 дана

У предметном поступку критеријум за доделу уговора је „најнижа понуђена цена”.
У фази стручне оцене понуда, Комисија за јавну набавку је оценила као одговарајућу и
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, образац изјаве понуђача о
испуњености услова из члана 75 и 76. Закона о јавним набавкама, образац изјаве о независној
понуди, образац изјаве о финансијском средству обезбеђења уговора, менично писмо и образац
трошкова припреме понуде. Понуђач је такође доставио доказе о финансијском капацитету
(извештај о бонитету, биланс стања и успеха за претходне три године, податке НБС из
претраживања принудне наплате), доказ о пословном капацитету (уговор о набавци система за
управљање документима за орган јавне власти у вредности већој од 1.500.000,00 динара без
ПДВ-а, записник о техничком пријему и записник о примопредаји система и фактуре оверене
од стране наручиоца), доказе о техничком капацитету (доказ о поседовању сервера са
захтеваним софтвером, доказе о софтверским алатима, као и захтеваном капацитету
интернета), доказе о кадровском капацитету (М обрасце и уговоре о радном ангажовању за
двоје запослених). Понуђени рок важења понуде није краћи од прописаног и понуда не садрже
друге недостатке, због којих није могуће утврдити садржину понуде.
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На основу утврђених чињеница, Комисија за јавну набавку је предложила одговорном
лицу наручиоца да уговор о јавној набавци система за управљање документима додели
понуђачу СМАРТ д.о.о, 21000 Нови Сад, ул. Краља Александра бр. 12, матични број
08709785, за понуду достављену у укупном износу од 1.190.000,00 динара без ПДВ-а,
односно 1.428.000,00 динара са ПДВ-ом, са роком испоруке 30 дана и роком плаћања од 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

