Природно-математички факултет
Ниш, Вишеградска 33
Број: 684/1-01
Датум: 23.07.2020. године
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и
68/2015), доносим

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА
у отвореном поступку јавне набавке
сукцесивна набавка рачунарске опреме за потребе Природно-математичког факултета
ВД-01/020
ДОДЕЉУЈУ СЕ УГОВОРИ понуђачу:
1. Veritas d.o.o., Николе Пашића 23а, Ниш, понуда заведена код Наручиоца под бројем 1245 од
20.07.2020., матични број 07680457, ПИБ 100338002, чијa je понудa оцењенa као најповољнијa за
партију 1.
2. Електроник партнер д.о.о., др Ивана Рибара 146 , Београд, понуда заведена код Наручиоца
под бројем 1250 од 20.07.2020., матични број 17589164, ПИБ 103605787, чијa je понудa оцењенa као
најповољнијa за партију 2.
3. Електроник партнер д.о.о., др Ивана Рибара 146 , Београд, понуда заведена код Наручиоца
под бројем 1250 од 20.07.2020., матични број 17589164, ПИБ 103605787, чијa je понудa оцењенa као
најповољнијa за партију 3.
4. Veritas d.o.o., Николе Пашића 23а, Ниш, понуда заведена код Наручиоца под бројем 1245 од
20.07.2020., матични број 07680457, ПИБ 100338002, чијa je понудa оцењенa као најповољнијa за
партију 4.
Усваја се Извештај о стручној оцени понуда број 01-1261 од 23.07.2020. године који је сачинила
Комисија за јавну набавку образована Решењем број 264/3-01 од 05.03.2020. године.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Наручилац је дана 05.03.2020. године донео Одлуку број 264/3-01 о покретању поступка јавне
набавке ВД-01/020 – сукцесивна набавка рачунарске опреме за потребе Природно – математичког
факултета у Нишу.
На основу извршеног прегледа благовремених и потпуних понуда, а на основу поднетих доказа о
испуњености услова предвиђених чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама, утврђено је да су
понуде следећих понуђача у складу са захтевима конкурсне документације:

Р.
Бр.
1.
2.

Број под
којим је
понуда
заведена
1245 од
20.07.2020.
1250 од
20.07.2020.

Назив и седиште понуђача/шифра понуђача, матични
број и ПИБ
Veritas d.o.o., Николе Пашића 23а, Ниш, матични број
07680457, ПИБ 100338002
Елекроник партнер д.о.о, др Ивана Рибара 146, Београд,
матични број 17589164, ПИБ 103605787

Партија
1, 2, 3 и 4
1, 2 и 3

У Конкурсној документацији у оквиру тачке 2. Упутство за израду понуде, ставка 3), а према
члану 3. став 1. тачка 33) Законa о јавним набавкама, Наручилац ће као неприхватљиве одбити
понуде које су благовремено предате, а за које је, након отварања понуда на основу прегледа и оцене,
утврђено да садрже битне недостатке, као и да у неком делу ограничавају или условљавају права
наручиоца или обавезе понуђача, односно да премашују износ процењене вредности предметне јавне
набавке.
Потенцијални понуђач за партију 1, Елекроник партнер д.о.о., у својој понуди за
конфигурацију 1 понудио је SSD Samsung 500 GB 970 EVO Plus MZ-V7S500BW, у техничкој
спецификацији је тражено да ова компонента има мин 600 TBW а понуђени модел има 300TBW. На
основу наведеног понуда понуђача Елекроник партнер д.о.о., није у складу са захтевом из конкурсне
документације.
Потенцијални понуђач за партију 3, Veritas d.o.o. у својој понуди за партију 3, ставка П2
понудио модел LG 22mk430h-b који је дијагонале 21.5’’ а тражено је да дијагонала буде мин 23’’.
На основу наведеног понуда понуђача Veritas d.o.o. није у складу са захтевом из конкурсне
документације.
Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки и интернет страници
наручиоца дана 19.06.2020. године.
Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда
број 667/1-01 од 20.07.2020. године, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда
и сачинила Извештај о стручној оцени понуда број 01-1261 од 23.07.2020.. године који је Наручилац
усвојио.
У извештају о стручној оцени понуда Комисија за јавну набавку је констатовала следеће:
Предмет јавне набавке су добра – сукцесивна набавка рачунарске опреме за потребе
Природно-математичког факултета у Нишу.
Назив и ознака из општег речника набавки: 30200000 - рачунарска опрема и материјал.
Јавна набавка је планирана у Плану јавних набавки под редним бројем 1.1.2. за 2020. годину.
Процењена вредност јавне набавке у укупном износу без ПДВ-а износи 4.680.000,00 динара.
Партија 1 - 1.000.000,00 динара без ПДВ-а; партија 2 - 2.100.000,00 динара без ПДВ-а; партија 3 730.000,00 динара без ПДВ-а; партија 4 – 850.000,00 динара без ПДВ-а;
Јавна набавка је објављена на сајту Природно-математичког факултета и сајту Управе за јавне
набавке 19.06.2020. године. Рок за доставу понуда био је до 20.07.2020. године.
У предметном поступку јавне набавке пристигле су 2 (две) понуде које су била благовремене,
док неблаговремених није било. До 20.07.2020. до 1100 часова понуду су поднели следећи понуђачи:

Р.
Бр.
1.

Број под
којим је
Назив и седиште понуђача/шифра понуђача, матични
понуда
број и ПИБ
заведена
1245 од
Veritas d.o.o., Николе Пашића 23а, Ниш, матични број
20.07.2020. 07680457, ПИБ 100338002

Партија
1, 2, 3 и 4

2.

1250 од
Елекроник партнер д.о.о, др Ивана Рибара 146, Београд,
20.07.2020. матични број 17589164, ПИБ 103605787

1, 2 и 3

Јавно отварање понуда спроведено је 20.07.2020. године у 1130 часова, у складу са
Правилником о поступку отварања понуда и обрасцу за вођење записника о отварању понуда.
Стручна оцена понуда спроведена је од 20.07.2020. до 23.07.2020. године у складу са
критеријумом објављеним у конкурсној документацији и то:
РАНГИРАЊЕ
ПАРТИЈА 1 - Рачунари
Рангирање партије 1 вршиће се на следећи начин, односно по формули:
T=0.16*k1+0.33k2+0.3*k3+0.21*k4
Тmax=100
ki= Ci+Gi, где јеi= 1-4
Где су ki –ставке 1-4 наведене у техничкој спецификацији партије 1;
Ci – цена за ставке 1-4;
Gi- гарантни период за ставке 1-4.
Напомена : Ова формула представља основни критеријум за рангирање за партију 1, на основу
гарантног периода и цене, за сваког понуђача посебно. За успешну примену формуле потребно је
утврдити број бодова, и за гарантни период и за цену по ставкама из техничке спецификације, за
сваког понућача посебно. Бодови се утврђују на следећи начин :
1. Број бодова за цену, заставке 1-4, израчунаваће се по формули
најповољниј апонуда∗80

Ci=

понуда која се посматра

и тако израчунат број бодова за цену, заставке 1-4, примениће се у напред

наведеној формули T.
Напомен: Најповољнија понуда је понуда са најнижом ценом.
2. Број бодова за гарантни период, за ставке 1-4 израчунаваће се по формули
понуда која се посматра∗20

Gi=

најповољнија понуда

и тако израчунат број бодова за гарантни период, за ставке 1-4,

применићесе у напред наведеној формули T.
Напомена: Најповољнија понуда је понуда са најдужим гарантним периодом.
2. Број бодова за гарантни период, за ставке 1-4 израчунаван је по формули
и тако израчунат број бодова за гарантни период, за ставке 1-4, примењен је у
најповољнијапонуда

понудакојасепосматра∗20

Gi=

напред наведеној формули T.
Напомена: Најповољнија понуда је понуда са најдужим гарантним периодом.
ПАРТИЈА 2 – Преносиви рачунари
Рангирање партије 2 вршиће се на следећи начин, односно по формули:
T=0.12*L1+0.23*L2+0.12*L3+0.21*L4+0.18*L5+0.14*L6
Тmax=100
Li= Ci+Gi, где јеi= 1-6
Где су Li –ставке 1-6 наведене у техничкој спецификацији партије 2;
Ci – цена за ставке 1-6;
Gi- гарантни период за ставке 1-6.
Напомена: Ова формула представља основни критеријум за рангирање за партију 2, на основу
гарантног периода и цене, за сваког понуђача посебно. За успешну примену формуле потребно је
утврдити број бодова, и за гарантни период и за цену по ставкама из техничке спецификације, за
сваког понућача посебно. Бодови се утврђују на следећи начин:
1. Број бодова за цену, заставке 1-6, израчунаваће се по формули

најповољнија понуда∗80

Ci=

понуда која се посматра

и тако израчунат број бодова за цену, заставке 1-6, примениће се у

напреднаведенојформули T.
Напомена. Најповољнија понуда је понуда са најнижом ценом.
2. Број бодова за гарантни период, заставке 1-6 израчунаваће се по формули
понуда која се посматра∗20

Gi=

најповољнија понуда

и тако израчунат број бодова за гарантни период, за ставке 1-10,

примениће се у напред наведеној формули T.
Напомена: Најповољнија понуда је понуда са најдужим гарантним периодом.
ПАРТИЈА 3- Периферна опрема
Рангирање партије 3 вршиће се на следећи начин, односно по формули:
T=0.14*П1+0.2*П2+0.19*П3+0.02*П4+0.07*П5+0.07*П6+0.31*П7
Тmax=100
Пi= Ci+Gi, где јеi= 1-7
Гдесу Пi –ставке 1-7 наведене у техничкој спецификацији партије 3;
Ci – цена за ставке 1-7;
Gi- гарантни период за ставке 1-7.
Напомена : Ова формула представља основни критеријум за рангирање за партију 3, на основу
гарантног периода и цене, за сваког понуђача посебно. За успешну примену формуле потребно је
утврдити број бодова, и за гарантни период и за цену по ставкама из техничке спецификације, за
сваког понућача посебно. Бодови се утврђују на следећи начин:
1. Број бодова за цену, за ставке 1-7, израчунаваће се по формули
најповољнија понуда∗80

Ci=

понуда која се посматра

и тако израчунат број бодова за цену, за ставке 1-7, примениће се у напред

наведеној формули T.
Напомена: Најповољнија понуда је понуда са најнижом ценом.
2. Број бодова за гарантни период, за ставке 1-7 израчунаваће се по формули
понуда која се посматра∗20

Gi=

најповољнија понуда

и тако израчунат број бодова за гарантни период, за ставке 1-7,

примениће се у напред наведеној формули T.
Напомена: Најповољнија понуда је понуда са најдужим гарантним периодом.
За партију 4 примењиван је критеријум најниже понуђене цене.
На основу извршеног прегледа благовремених и потпуних понуда, а на основу поднетих
доказа о испуњености услова предвиђених чланом 75. Закона о јавним набавкама, утврђено је да је
понуда следећег понуђача у складу са захтевима конкурсне документације:

Р.
Бр.
1.
2.

Број под
којим је
понуда
заведена
1245
20.07.2020.
1250
20.07.2020.

Назив и седиште понуђача/шифра понуђача, матични
број и ПИБ
Veritas d.o.o., Николе Пашића 23а, Ниш, матични број
07680457, ПИБ 100338002
Елекроник партнер д.о.о, др Ивана Рибара 146,
Београд, матични број 17589164, ПИБ 103605787

Партија
1и4
2и3

У складу са критеријумом објављеним у Конкурсној документацији (економски најповољнија
понуда за партије 1, 2 и 3 и најнижа понуђена цена за партију 4), Комисија за јавне набавке је
утврдила ранг листу понуђача:
Понуђач
Veritas d.o.o.

к1
100

к2
100

Партија 1
к3
к4
100
100

укупно
100

Партија 2
Понуђачи

Л1

Електроник
партнер д.о.о.
Веритас

Понуђач
Електроник
партнер д.о.о.

п1
100

Л2

Л3

Л4

Л5

Л6

100

100

100,00

100

100

100

77.84

97.18

93.95

67.6

65.07

60.24

Партија 3
п4
п5
100
100

п6
100

п2
100

п3
100

п7
100

укупно
100
77.31

укупно
100

Партија 4
Понуђач

Понуђена цена без ПДВ-а

Veritas d.o.o.

818.430,00

Комисија за јавне набавке је, након извршене стручне оцене понуда, закључила да је понуда
понуђача:
1. Veritas d.o.o., Николе Пашића 23а, Ниш, понуда заведена код Наручиоца под бројем 1245 од
20.07.2020. благовремена, одговарајућа, прихватљива и најповољнија за партију 1.
2. Електроник партнер д.о.о., понуда заведена код Наручиоца под бројем 1250 од 20.07.2020.
благовремена, одговарајућа, прихватљива и најповољнија за партију 2.
3. Електроник партнер д.о.о., понуда заведена код Наручиоца под бројем 1250 од 20.07.2020.
благовремена, одговарајућа, прихватљива и најповољнија за партију 3.
4. Veritas d.o.o., Николе Пашића 23а, Ниш, понуда заведена код Наручиоца под бројем 1245 од
20.07.2020. благовремена, одговарајућа, прихватљива и најповољнија за партију 4.
Комисија за јавне набавке даје ПРЕДЛОГ декану Природно-математичког факултета да
додели уговоре на следећи начин:
Партија 1: уговор се додељује фирми Veritas d.o.o., Николе Пашића 23а, Ниш,
Партија 2: уговор се додељује фирми Електроник партнер д.о.о., др Ивана Рибара 146 , Београд,
Партија 3: уговор се додељује фирми Електроник партнер д.о.о., др Ивана Рибара 146 , Београд,

Партија 4: уговор се додељује фирми Veritas d.o.o., Николе Пашића 23а, Ниш,.

што сам ја прихватио.
ДЕКАН
Perica Vasiljević
2075920456-210497
2780038
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........................................................
Проф. др Перица Васиљевић

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у
року од 10 (десет) дана од дана објављивања на Порталу јавних набавки. Захтев за заштиту права се подноси
наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних
набавки.

