
Република Србија 

Општина Мали Зворник 

Ул.Краља Петра I бр.38 
Мали Зворник 

Број: 404-26/5 
Дана: 16.03 .2018.rод. 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (,,Службени гласник РС", број 
124/2012, 14/2015,68/2015), Извештаја о стручној оцени број 404-26/4 од 
16.03.2018.године,Председник Општине Мали Зворник доноси: 

ОДЛУКУ 
о додели уговора 

Општина Мали Зворник као наручилац у поступку јавне набавке на коју се закон не примењује 
члан 39.став 2. Закона о јавним набавкама број 404-26-Уrовор о јавној набавци за - Одржавање 
мрежне инфраструктуре ,телефонске централе , рутера додељује понуђачу Друштво за производњу 
, промет и услуге д.о.о. INDNETS,Mapинкa Павловића 29, 15300 Лозница, на основу понуде понуђача 
број 404-26/2-1 од 15.03.2018.rодине 

Образложење 

Наручилац је дана О 1.03.2018. године донео одлуку о покретању набавке на коју се закон не 
примењује члан 39. став 2. Закона о јавним набавкама број 404-26, за набавку Одржавање мрежне 
инфраструктуре ,телефонске централе ,рутера 

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспела је једна понуда. 
Након спроведеног отварања понуда и сачињавања записника број 404-26/3 од 

15.03 .2018.године, Комисија за јавне набавке је приступила стручној оцени понуда и сачинила 
извештај о истом. У извештају о стручној оцени понуда број 404-26/4 од 16.03.2018.rодине, комисија 
је констатовала следеће: 

!.Подаци о јавној набавци : 

Поступак набавке на коју се закон не примењује члан 39.став 2. Закона о јавним набавкама 
Предмет јавне набавке бр.404-26 услуга је Одржавање мрежне инфраструктуре ,телефонске 

централе,рутера 

Подаци о апропријацији у буџету, односно у финансијском плану за плаћање 

Средства за јавну набавку обезбеђена су у буџету економска класификација 425220-материјал, 
позиција- , 40 функција 130 - О I буџет 

Решењем наручиоца број: 404-26/ 1 од О 1.03.2018 . године образована је Комисија за јавну набавку 
услуга - Одржавање мрежне инфраструктуре ,телефонске централе ,рутера редни број ЈН 404-26 , која 
је припремила позив и спецификацију и упутила позив за подношење понуда на три адресе 

потенцијалних понуђача путем електронске поште. 

Предмет јавне набавке Одржавање мрежне инфраструктуре 
,телефонске централе , рутера 

Редни број јавне набавке 404-26 
Процењена вредност јавне набавке(без ПДВ-а) 300.000,00 динара 



1. Укупан број поднетих понуда : 1 понуда 
Поступак отварања понуда вођен је дана 15.03.2018 . године, са почетком у 11: 15 часова у 
просторијама општине Мали Зворник. 

До истека рока за подношење понуда тј. до 15.03.2018.године до 11 часова пристигле су 
следеће понуде и то: 

Број под којим је Назив понуђача Датум пријема Час 
понуда заведена 

Друштво за производњу , промет и услуге 

404-26/2-1 д.о.о. INDNETS,Mapинкa Павловића 15.03.2018. 09:50 
29,15300 Лозница 

4.Понуђачи су се изјаснили на следећи начин: 

1. Друштво за производњу ,промет и услуге д.о.о. INDNETS ,Mapинкa Павловића 29, 15300 
Лозница понуђена цена: 294.000,00 динара без ПДВ-а 

5.Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена 

Ранг листа понуђача применом критеријума најнижа понуђена цена је следећа 

НАЗИВ ПОНУЂА ЧА ПОНУЂЕНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а 

1 Друштво за производњу , промет и услуге 294.000,00 динара 
д.о.о . INDNETS,Mapинкa Павловића 

29, 15300 Лозница 

6.Назив односно име понуђача чија је понуда најповољнија: 

Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је наповољнија понуда за набавку Одржавање 

мрежне инфраструктуре ,телефонске централе ,рутера понуђача Друштво за производњу ,промет и 

услуге д.о.о . INDNETS,Mapинкa Павловића 29, 15300 Лозница по понуђеној цени од 294.000,00 
динара без ПДВ-а ,односно 352.800,00 динара са ПДВ-ом и предлаже наручиоцу његов избор. 

Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача: 

Да • 
Одговорно лице Наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке о избору најповољније 
понуде за набавку Одржавање мрежне инфраструктуре ,телефонске централе , рутера те је на основу 
законског овлашћења донело Одлуку о додели уговора којом се уговор додељује понуђачу Друштво 
за производњу ,промет и услуге д.о.о. lNDNETS,Mapинкa Павловића 29,15300 Лозница број 404-
26/2-1 од 15.03 .2018 .године 
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ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Зоран Јевтић,дипл.инж.рударства 




