imo604/4or

2.5.0.0.-E.12.01.-354168/23-2018
JABH01-1PETW3ET1E „EFIEKTP01-1PV1BPETLA CPBAJE" BE0I-PATI,
BankaHcka 6p.13
A -5511049.3-18
Bpoj:
,
Beorpag 24

no.°

-10-700

Ha OCHOBy LulaHa 108. 3akoHa 0 jal3HVIM Ha6aBkama („Cny>k6eHvi maCHVIK Peny6nvike Cp6vije",
6poj 124/2012, 14/2015 14 68/2015), LulaHa 47. CTaTyra JaBHor npegy3eha „EnekTponpvmpega
Cp6vije" (npet-mwriew TeKCT, Jfl Enc 6poj 12.01.192621/30-16 og 25.05.2016. rogme) LinaHa
45. 1-IpaBvinHma o yperiviBaFby nocTynka jaBHe Ha6aBke y JaBHom npegy3efly „EnekTponpmpega,
Cp6mje" (J11 Enc 6poj 12.01.-359310/1-18 og 20.07.2018. rogviHe), Ha ocHoBy 1/13BewTaja o
• cTpyt-moj oqeHvi noHyga (6poj 2.5.13.3.-E.09.01.-354168/22-18 OR 15.10.2018. ropyme), B.A.
gyperropa Jfl Enc, goHocvi
0,1:111YKY 0 3AKTIDYLIEI-bY OKBMPHOr C110PA3YMA HA nEpviog
JEJAHMM 110HYTALIEM
OTBOPEHV1 1-10CTMAK
JABHA HABABKA 6p. JH/8300/0086/2017

MEM/114HE CA

cn0pa3ym 3a jaBHy Ha6aBky 6p. JH/8300/0086/2017 - Onpema 3a Kacpe Kyximbe 3a
noTpe6e 111 KparbeBo, 3akrbyt-iyje ce Ha nepwog OR gBe rogviHe ca noHyf)aLiem „VISION SMART
PLUS" D.O.O. BEOGRAD, CTeBaHa FtyKeia 6p.15, Beorpag, Livija je rloHyga, eBv,geHTvipaHa kog
11oHyriaLla nog 6pojem 466 op, 25.08.2018. rogme,6naroBpemeHa, ogroBapajyria, npmxBaTrbmBa
npBopaHrvipaHa ca noHyrieHomqeHom og 1.878.330,00 gmapa 6e3
OKBVI0HV1cnopa3ym ce 3aksbyt-wje Ha ykynHy noHyrieHy BpeptHocT 6e3 nn,B 1/13 o6pacqa noHyge,
y L13Hocy OR 1.878.330,00 ,m4Hapa 6e3
OKB1/10H1/1

OBa ognyka ce o6jaBrbyje Ha Flop-rally jaBHVIX Ha6aBkm V viHTepHeT crpaHvm..tvi HapyqvioLla y poky
OR Tpvi gaHa op, gaHa goHowei-ba.

05PA3.110)KEI-bE
1. I-IpegmeT jaBHe Ha6aBke je Onpema 3a Kacpe Kyxmbe 3a norpe6e 114 KparbeBo.
2. 1-1poLpFbeHa Bpep,HocT jaBHe Ha6aBke
3.

OCHOBH1/1

V13HOCV13.550.000,00 ,qpiHapa 6e3 110,B.

no,gaLtvi o noHyTiat-imma:

Peg.
Fla31/1B
6p.
1. „SNAP ELECTRONICS" D.O.O. NI8

Mpeca
JoBaHa JoBaHoBviha 3maja 30, Hvlin

2.

„2AK" 0.0.0. BEOGRAD

IlaHt-leBaLikm nyT 6p. 34, Beorpag

3.

„MAFIBO" D.O.O. BEOGRAD

raHgmjeBa 101/20, HOBV1Beorpag

4
'

VISION SMART PLUS" D.0.0.
"
BEOGRAD

CTeBaHa Aymba 6p.15, BeorpaA

Напомена:
Понуfјач под редним бројем 1. физички није доставио изјаву да је уписан у регистар
понуfјача или доказе којима испуњава обавезне услове што је констатовано у Записнику о
отварању понуда, али је накнадном провером података који су јавно доступни на сајту
Агенције за привредне регистре утврђено да је понуfјач уписан у регистар понуFјвча и тиме
испуњава тражене обавезне услове.
Пону1•јач под редним бројем 4. физички није доставио Извод из регистра Агенције за
привредне регистре којим испуњава један од обавезних услова што је констатовано у
Записнику о отварању понуда, али је накнадном провером података који су јавно доступни
на сајту Агенције за привредне регистре утврђено да је понуFјач уписан код Агенције за
привредне регистре и тиме испуњава тражени обавезни услов.
4. Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда:
Ред. бр.
(из тачке

„о~новни

•

ПонуТ)ена

Разлози за одбијање понуде

цена
(из понуде)

подаци о
понуТјачима")

/

/

/

5. Понуде понуђача, које нису одбијене, а евидентиране су у тачки „Основни подаци о
понуђачима" под редним бројевима 1, 2, 3 и 4, су благовремене, Наручилац их није
одбио због битних недостатака, одговарајуFiе су, не ограничавају, нити условљавају
права наручиоца или обавезе понуђача и не прелазе износ процењене вредности јавне
набавке, па су као такве оцењене прихватљивим.
6. Комисија је након прегледа и стручне оцене понуда и одбијања меприхватљивих
понуда, прихватљиве понуде рангирала применом критеријума „најнижа понуђена
цена" на следеfiи начин:
Ред.
бр.

Цена

Ранг

1.878.330,00

1

2.
~

„V1S1ON SMART PLUS" D.O.O.
BEOGRAD
„ZAK" D.O.O. BEOGRAD
NSSAP ELECTRONICS" D.O.O.

1.919.620,00

11

1.998.500,00

111

3.

„MAF1B0" D.O.O. BEOGRAD

2.495.004,00

1V

4

7.

По'нуТјач

На основу наведеног Комисија је предложила Наручиоцу да донесе одлуку о закључењу
оквирног споразума понуђачу „V1S10N SMART PLUS" D.O.O. BEOGRAD, Стевана Дукиfiа
бр.15, Београд, чија је понуда благовремена, одговарајуFiа, прихватљива и
прворангирана, са понуfјеном ценом од 1.878.330,00 динара без ПДВ.
Оквирни споразум се закључује на укупну понуђену вредност без ПДВ из обрасца
понуде, у износу од 1.878.330,00 динара без ПДВ.
На основу свега наведеног одлучено је као у диспозитиву.

Правна поука:
У складу са чланом 149. став б. Закона о јавним набавкама Захтев за заштиту права може
се поднети у року од десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Милорад ГрчиТi
Доставити: Служби за опште послове-предлагач; Комисији/Службенику за јавне набавке-Впадан
Mpвufi; потписнику; Извршном директору за послове финансија, Сектору за набавке и
комерцијалне послове; Сектору за правне послове; Сектору за финансијске послове; служба
задужена за план Јн

