Република Србија
Општина Мали Зворник
Ул.Краља Петра
Број:

I бр.38

404-39/6

Дана: 05 . 04.2018 . године
Мали Зворник

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (,,Службени гласник РС",
број 124/12, 14/2015,68/2015), и Извештаја Комисије за јавне набавке бр.404-39/5 од
05.04.2018 . године Председник Општине Мали Зворник доноси:

ОДЛУКУ
о додели уговора

Општина Мали Зворник као Наручилац у преговарачком поступку без
објављивања позива за подношење понуда бр.404-39 ,
Услуге

одржавања

програма

локалне

пореске

Уговор о јавној набавци
администарције

ИНСТИТУТУ "МИХАЈЛО ПУПИН " Д.О.О . Волгина 15, 11060 Београд
са усвојеном понудом број 404-39/2-1 од 30.03.2018.године

додељује

у складу

Образложење
Наручилац је дана 26.03.2018.године донео Одлуку о покретању

Преговарачког

поступка без објављивања позива за подношење пон уда на основу члана
тачка

2.

Закона број

404-39,

36.

став

1.

за јавну набавку Усл уге одржавања програма локалне

пореске администарције.

Пре покретања поступка

,

Општина Мали Зворник, дана 14.2.2018.године

обратила се Управи за јавне набавке захтевом за мишљење о основаности примене
преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
члана

36.

став

1.

тачка

2.

по основу

Закона о јавним набавкама .Након разматрања захтева и

увида у приложену документацију Управа за јавне набавке дала је позитивно
мишљење о испуњености услова за примену напред наведеног поступка набавке

број

404-02-748/18 од 15.03.2018.године,
308/2018-1 од 19.03.2018.године.
За наведену јавну набавку

заведено код наручиоца под бројем

,
06-

дана 26.03.2018.године објављено је обавештење

о

покретању Преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
и конкурсна документација

на Порталу јавни х набавки

(www.portal .ujn.gov.rs)

и

интернет страници наручиоца(www.malizvornik. rs/jnabavke) и истовремено упућен
позив за подношење понуда на адресу потенцијалног понуђача

на основу члана

Зб.став 1. тачка 2.Закона.

До истека рока за подношење понуда тј. до 03.04.2018 . године до

на адресу нар учиоца поднета је

1 (једна)

понуда .

12

часова

Након спроведеног поступка отварања понуда
Комисија за јавне набавке је
приступила стручној оцени понуда и сачинила извештај о истом У извештају о
стручној оцени понуда број 404-39/5 од 05.04.2018 . године, комисија за јавне
набавке је констатовала следеће:

1.Подаци о јавној набавци:Преrоварачки поступак без објављивања позива за
подношење понуда на основу члана

36. став 1. тачка 2.

Предмет јавне набавке бр.404-39 су услуге

-

Закона

У слуге одржавања програма локалне

пореске администарције
Назив и ознака из општег речника набавке:

-72000000

У слуге информационе технологије

Редни број јавне набавке

404-39

Предмет јавне набавке

У слуге одржавања програма
локалне пореске администрације

Редни број из Плана набавки

1.2.9.

Подаци о апропријацији у буџету односно у

Средства за јавну набавку

финансијском плану за плаћање

обезбеђена су у буџету
економска класификација

42321 О , позиција
130-01 буџет
Врста поступка јавне набавке из Плана набавки

39-функција

Преговарачки поступак без

објављивања позива за
подношење понуда

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

583.333,00

динара без ПДВ-а

2.Основни подаци о понуђачима:

Комисија за јавне набавке дана 26.03.2018.године објавила је обавештење

о

покретању Преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

и конкурсна документација
интернет

страници

Комисија је
понуђача

на Порталу јавних набавки

наручиоца

(www.

(www.portal.ujn.gov.rs) и
malizvornik.rs/jnabavke) .Истовремено

упутила позив за подношење

: ИНСТИТУТ

понуда

на адресу

"МИХАЈЛО ПУПИН " Д.О.О. Волги на

3.Основ за примену преговарачког поступка: члан

36.

став

потенцијалног

15, 11060 Београд

1. тачка 2)

ЗЈН

4.Разлози за упућивање позива наведеном лицу:На основу члана 36.ставl.
наручилац може спровести преговарачки поступак без објављивања позива за
подношење понуда ако због техничких ,односно уметничких разлога предмета

јавне набавке или разлога повезаних са заштитом искључивих права,набавку може

извршити само одређени понуђач.Од формирања локалне пореске администрације
од 2009.године општина Мали Зворник користи апликацију Института ,а с обзиром

да је Институт "Михајло Пупин " доо Београд искључиви власник информационог

система локалне

пореске администрације ИС ЛПА , односно носилац ayropcкor

права за овај софтвер Општина Мали Зворник је 2009.rодине извршила набавку

софтверског програма-Информационог система локалне пореске администрације
(ИС ЛПА) (Уговор о коришћењу и одржавању Информационог система локалне
пореске администрације (ИС ЛПА)

НИП-а

за

развој

е-Управе.

Пројекат ИС ЛПА је део секторског плана

.

Обезбеђује

подршку

увођењу

фискалне

децентрализације, представља један од основних елемената управљања јавним

финансијама и један је од кључних информационих система у оквиру интегрисаних
система

државних

предметног

органа.

софтверског

Институт

пакета

и

"Михајло

као

ayrop

Пупин"

једини

доо

Београд је

квалификован

аугор

да

врши

одржавање предметног софтверског пакета.

До истека рока за подношење понуда 03.04.2018.године до

12

часова на адресу

наручиоца поднета је једна понуда и то:
Број под којим

Назив понуђача

Час

Датум

је понуда

пријема

заведена

ИНСТИТУТ "МИХАЈЛО ПУПИН"

404-39/2-1

Д.О . О. Волгина

30.03.2018.

15, 11060 Београд

11 :55

Небаговремене понуде: нема
5.Понуђачи су се у понудама изјаснили на следећи начин:

Поступак отварања понуда вођен је дана

03.04.2018.

године, са почетком у

12: 15

часова у просторијама општине Мали Зворник
У понуди заведеној код наручиоца под бројем број

године, понуђач
Београд

-

ИНСТИТУТ "МИХАЈЛО ПУПИН

"

од

404-39/2-1

30.04.2018.
15, 11060

Д.О.О. Волгина

се изјаснио на следећи начин:

понуђена цена:

532.000,00

динара без ПДВ-а,односно

638.400,00

динара са ПДВ

ом,

.

Након прегледа достављених образаца, доказа о испуњености услова за учешће у

преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда

делова понуде

нема битних недостатака у понуди.

и осталих

понуђач је приложио све

тражене обрасце наведене у конкурсној документацији као и изјаву даје уписан у
Регистар понуђача

Дана 05.04.2018.године комисија је проверила на сајту Агенције за привредне
регистре да је понуђач уписан у регистар понуђача и да је активан.
Наручилац не захтева достављање на увид

доказа из члана

75.

Закона о

јавним набавкама.
6.Поступак преговарања:

Поступак преговарања је се спроводио у једном кругу
Преговарање је спроведено дана

03.04.2018.

просторијама Општине Мали Зворник

године са почетком у

12:45

часова у

У

поступку

преговарања

учествују

следећи

понуђачи:

Нема

присутног

представника понуђача

Благовремене понуде

Неблаговремене понуде

ИНСТИТУТ "МИХАЈЛО ПУПИН " Д.О.О.

1. ,

Волги на

/

15, 11060 Београд

7.Назив, односно име понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово
одбијање и понуђена цена: нема

8.

Понуђене цене код прихватљивих понуда након преговарања:

Поступак преговарања се спроводи у једном кругу.
Елементи уговора око којих се преговара (одређени конкурсном документацијом):
Предмет преговарања је укупна понуђена цена

С обзиром да овлашћени представник понуђача није присуствовао преговарачком
поступку његовом коначном ценом се сматра цена наведена у достављеној понуди

број

9.

404-39/2-1

од 30.03.2018.године

Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена:

Назив понуђача

Понуђена цена (без ПДВ-а)

ИНСТИТУТ "МИХАЈЛО ПУПИН

1.

"Д.О.О. Волги на

532.000,00

15, 11060

динара

Београд

10. Назив

односно име понуђача чија је понуда најповољнија:

Комисија, после стручне оцене понуда, у преговарачком поступку без објављивања
позива за подношење понуда за јавну

локалне пореске администарције

набавку Услуге одржавања програма

констатује да је наповољнија понуда понуђача

ИНСТИТУТ "МИХАЈЛО ПУПИН" Д.О . О. Волгина

15, 11060

Београд и предлаже

наручиоцу његов избор.

Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача:

Да

•

Не~

Одговорно лице Наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке о
избору

најповољније понуде у преговарачком поступку без објављивања позива за

подношење понуда за јавну набавку У слуге одржавања програма локалне пореске

администарције, те је на основу законског овлашћења донело Одлуку о додели

уговора

понуђачу ИНСТИТУТ " МИХАЈЛО ПУПИН

Београд број

404-39/2-1

од 30.03.2018.године.

" Д.О.О. Волгина 15, 11060

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против

ове

одлуке

понуђач

може

поднети

захтев

Републичкој комисији , а који се предаје наручиоцу у року од

1О

за

заштиту

права

дана од дана објаве

исте на Порталу јавних набавки. Примерак захтева за заштиту права подносилац
истовремено доставља Републичкој комисији Подносилац захтева је дужан да на
рачун буџета Републике Србије уплати таксу од

рачуна:

840-30678845-06,

шифра плаћања

153

или

60.000,00 динара (број
253, у пољу "позив на

жиро

број"

уписује се број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту
права, сврха: Такса за ЗПП са назнаком набавке на коју се односи, корисник : Буџет

Републике Србије). Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл.

138. - 167. Закона.
Достављање: Наручилацје дужан да одлуку о додели уговора објави на Порталу
јавних набавки и на својој

интернет

страници у року од три дана од дана

доношења.
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Весна Илић :Ь &~1.. ..._ л. ј,
/
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