Јавно комунално предузеће за обједињену наплату
комуналних, стамбених и других услуга и накнада Ниш
Наде Томић 7, 18000 Ниш
018/511-830
www.jkponnis.rs

Наручилац

ЈКП “Обједињена
наплата“

Адреса

Наде Томић, бр. 7

Место

Ниш, Медијана

Број одлуке

Датум

01/18

02.03.2018.

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/12, ''Сл. гласник
РС'' бр. 14/15, „Службени гласник РС“, број 68/15), као и Извештаја о стручној оцени
понуда Комисије за ЈНМВ 01/18 од 02.03.2018.
Директор ЈКП “Обједињена наплата“ Ниш доноси:

ОДЛУКУ
о додели Уговора
Директор ЈКП “Обједињена наплата“ Ниш, као наручиоц, у поступку јавне набавке мале
вредности ЈНМВ 01/18 – Набавка Продукционе машине за штампу рачуна, Уговор о јавној
набавци додељује понуђачу, а у свему како следи:

„Микопс“ д.о.о. Ниш (самостална понуда), укупна вредност уговора, без урачунатог
ПДВ – а 1.649.100,00 динара и укупна вредност уговора са урачунатим ПДВ - ом
1.978.920,00 динара, а у свему према условима понуде и Конкурсне документације ЈНМВ
1

01/18. Основни подаци о понуђачу: „Микопс“ д.о.о. Ниш, Војводе Танкосића бр.
006/локал 005, Одговорна особа Владимир Митић, Особа за контакт Владимир Митић;
телефон 018/575555, 018/575552; факс 018/575552; електронска адреса prodaja@mikops.rs;
текући рачун 160-211835-18 Банка Интеса; Матични број 20060719, ПИБ 103959402.

Образложење
Наручилац је дана 14.02.2018. године донео одлуку о покретању поступка јавне набавке
мале вредности ЈНМВ 01/18 за јавну набавку Продукционе машине за штампу рачуна. За
наведену јавну набавку наручилац је позвао понуђаче да учествују у поступку и доставио
им конкурсну документацију, а потенцијални понуђачи су били у могућности да исту, као
и пратећу документацију поступка, и електронским путем преузму са интернет странице
ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш, као и са Портала јавних набавки.
Након спроведеног поступка отварања понуда Комисија за ЈНМВ 01/18 је приступила
стручној оцени понуда и сачинила извештај о истом.
До истека рока за подношење понуда (28.02.2018. године до 12:00 часова) на адресу
Наручиоца поднете су 3 (три) понуде. У Извештају о стручној оцени понуда бр. 01/18 од
02.03.2018. године, Комисија за ЈНМВ 01/18 констатовала је следеће:
Врста предмета јавне набавке:

Добра

X

Услуге

Радови

Подаци о јавној набавци:

Продукционa машинa за штампу
рачуна

Предмет јавне набавке

Редни број јавне набавке

01/18
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Процењена вредност јавне набавке

3.000.000,00 динара

(без ПДВ-а)
План набавки за 2018. годину,
Планска позиција 3.000.000,00
динара - Продукциона машина за
штампу рачуна. Одступања од Плана
постоје из разлога остварења
изразито повољне цене која је
остварена у поступку јавне набавке

Образложење о одступању од Плана
(уколико постоји значајно одступање)

ОРН: 30232100 Штампачи и
плотери, конто: 02309

Укупан број поднетих понуда: 3
Назив/име понуђача
Благовремене понуде
Заједничка понуда (група)
„Дигитрон“ ИСТ д.о.о. (Носилац
групе) и „Ирвас“ интернационал
01/01/18 д.о.о. члан групе
„Микопс“ д.о.о. Ниш (самостална
02/01/18 понуда)
Заједничка понуда (група) „Corner
Copy“ Ниш (Носилац групе) и „ОСА
Рачунарски инжињеринг“ д.о.о. члан
03/01/18 групе

Неблаговремене понуде
-

-

Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово
одбијање:
Број под којим је понуда
заведена

Подносилац понуде

Разлози за одбијање
понуде

-

-

-

Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена
Ранг листа понуђача (критеријум најнижа понуђена цена):
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Назив/име понуђача
Благовремене понуде
„Микопс“ д.о.о. Ниш (самостална
02/01/18 понуда)
Заједничка понуда (група)
„Дигитрон“ ИСТ д.о.о. (Носилац
групе) и „Ирвас“ интернационал
01/01/18 д.о.о. члан групе
Заједничка понуда (група) „Corner
Copy“ Ниш (Носилац групе) и „ОСА
Рачунарски инжињеринг“ д.о.о. члан
03/01/18 групе

Понуђена цена (без пореза)
1.649.100,00 динара
1.845.000,00 динара

1.970.880,00 динара

Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да се, на основу
Члана 105. Уговор додељује понуђачу „Микопс“ д.о.о. Ниш
и предлаже наручиоцу доделу уговора сходно наведеном, а на основу Члана
107 и 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/12, ''Сл. гласник
РС'' бр. 14/15, „Службени гласник РС“, број 68/15)
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача:

Да

Не

X

Чланови и замене чланова Комисије за ЈНМВ 01/18 потписали су Извештај.

Директор ЈКП «Обједињена наплата» Ниш, као Наручиоц, прихвата предлог Комисије за
ЈНМВ 01/18 и Уговор о јавној набавци додељује понуђачу, а у свему како следи:
„Микопс“ д.о.о. Ниш (самостална понуда), укупна вредност уговора, без урачунатог ПДВ – а
1.649.100,00 динара и укупна вредност уговора са урачунатим ПДВ - ом 1.978.920,00 динара, а
у свему према условима понуде и Конкурсне документације ЈНМВ 01/18. Основни подаци о
понуђачу: „Микопс“ д.о.о. Ниш, Војводе Танкосића бр. 006/локал 005, Одговорна особа
Владимир Митић, Особа за контакт Владимир Митић; телефон 018/575555, 018/575552; факс
018/575552; електронска адреса prodaja@mikops.rs; текући рачун 160-211835-18 Банка
Интеса; Матични број 20060719, ПИБ 103959402.
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ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке понуђач може наручиоцу
поднети захтев за заштиту права
у року од 5 дана од дана објављивања на Порталу јавних набавки и на својој
интернет страници, а на основу Члана 149. Став 6. Закона о јавним набавкама (''Сл.
гласник РС'' бр. 124/12, ''Сл. гласник РС'' бр. 14/15, „Службени гласник РС“, број 68/15)
У Нишу дана 02.03.2018.

ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш
Директор:
Јелена Стојановић, дипл.правник
_______________________________
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