На основу члана 7. став 1. тачка 2) подтачка (2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број
124/12, 14/15 и 68/15) и у складу са поглављем 3.2.5 Упутства спровођење набавке опреме у оквиру Темпус и
Еразмус мундус пројеката који је упутила Национална Темпус канцеларије у Београду и члана 39 Статута
УНИВЕРЗИТЕТА СИНГИДУНУМ, Београд, Данијелова 32, кога заступа ректор проф. др Младен Веиновић
и на основу члана 20. став 2. тачка 8 Статута Високe школe електротехнике и рачунарства струковних судија
коју заступа директор проф. др Вера Петровић, и на основу Извештаја о стручној оцени понуда бр. 1758 од
08.12.2016. год. Комисија за спровођење поступка набавке, доноси

ОДЛУКУ
о избору најповољније понуде
Према спроведеном поступку за обједињену набавку опреме за потребе свих партнера на
ЕРАЗМУС ПРОЈЕКТУ -”ДББТ" 561688-EPP-1-2015-1-XK-EPPKA2-CBHE-JP а на основу
извештаја о стручној оцени понуда, Комисија за спровођење поступка набавке констатује:
За наручиоца Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија Београд за
Партију 1 прихваћени су следећи понуђачи:
A. за партију 1А - Комисија за обједињену набавку констатује да је понуда понуђача
IBIS-INSTRUMENTS d.o.o, са седиштем у Београду, ул. Тошин бунар бр. 272 код
наручиоца заведена под бројем 1584 од 5.12.2016. године, благовремена,
одговарајућа, прихватљива и економски најповољнија, па предлаже наручиоцу да
њему додели уговор.
B. за партију 1Б - Комисија за обједињену набавку констатује да је понуда понуђача
Informatika A.D. са седиштем у Београду, ул. Јеврејска бр. 32 код наручиоца
заведена под бројем 1585 од 5.12.2016. године, благовремена, одговарајућа,
прихватљива и економски најповољнија, па предлаже наручиоцу да њему додели
уговор.
C. за партију 1Ц - Комисија за обједињену набавку констатује да је понуда понуђача
Informatika A.D. са седиштем у Београду, ул. Јеврејска бр. 32 код наручиоца
заведена под бројем 1585 од 5.12.2016. године, благовремена, одговарајућа,
прихватљива и економски најповољнија, па предлаже наручиоцу да њему додели
уговор
D. за партију 1Д Комисија за обједињену набавку констатује да је понуда понуђача
AIGO BUSINESS SYSTEM d.o.o. са седиштем у Београду, ул. Кнегиње Зорке бр. 2527 код наручиоца заведена под бројем 1586 од 5.12.2016. године, благовремена,
одговарајућа, прихватљива и економски најповољнија, па предлаже наручиоцу да
њему додели уговор.
E. за партију 1Е Комисија за обједињену набавку констатује да је понуда понуђача
Player plus d.o.o. са седиштем у Београду, ул. Сестара Страин бр. 1/13 код
наручиоца заведена под бројем 1581 од 5.12.2016. године, благовремена,
одговарајућа, прихватљива и економски најповољнија, па предлаже наручиоцу да
њему додели уговор.
F. за партију 1Г- Комисија за обједињену набавку констатује да је понуда понуђача
Data Status d.o.o. са седиштем у Београду, ул. Милутина Миланковића 1/45 код
наручиоца заведена под бројем 1579 од 5.12.2016. године, благовремена,

одговарајућа, прихватљива и економски најповољнија, па предлаже наручиоцу да
њему додели уговор.
За наручиоца УНИВЕРЗИТЕТ СИНГИДУНУМ, Београд, Данијелова 32 за Партију 2
прихваћени су следећи понуђачи:
A. за партију 2А - Комисија за обједињену набавку констатује да је понуда понуђача
AIGO BUSINESS SYSTEM d.o.o.,Бeograd, са седиштем у Београду, ул. Кнегиње
Зорке 25-27 код наручиоца заведена под бројем 1586 од 5.12.2016. године,
благовремена, одговарајућа, прихватљива и економски најповољнија, па предлаже
наручиоцу да њему додели уговор.
B. за партију 2Б - Комисија за обједињену набавку констатује да је понуда понуђача
AIGO BUSINESS SYSTEM d.o.o.,Бeograd, са седиштем у Београду, ул. Кнегиње
Зорке 25-27 код наручиоца заведена под бројем 1586 од 5.12.2016. године,
благовремена, одговарајућа, прихватљива и економски најповољнија, па предлаже
наручиоцу да њему додели уговор.
C. за партију 2Ц - Комисија за обједињену набавку констатује да је понуда понуђача
AIGO BUSINESS SYSTEM d.o.o.,Бeograd, са седиштем у Београду, ул. Кнегиње
Зорке 25-27 код наручиоца заведена под бројем 1586 од 5.12.2016. године,
благовремена, одговарајућа, прихватљива и економски најповољнија, па предлаже
наручиоцу да њему додели уговор.
D. за партију 2Д - Комисија за обједињену набавку констатује да је понуда понуђача
AIGO BUSINESS SYSTEM d.o.o.,Бeograd, са седиштем у Београду, ул. Кнегиње
Зорке 25-27 код наручиоца заведена под бројем 1586 од 5.12.2016. године,
благовремена, одговарајућа, прихватљива и економски најповољнија, па предлаже
наручиоцу да њему додели уговор.
E. за партију 2Е - Комисија за обједињену набавку констатује да је понуда понуђача
AIGO BUSINESS SYSTEM d.o.o.,Бeograd, са седиштем у Београду, ул. Кнегиње
Зорке 25-27 код наручиоца заведена под бројем 1586 од 5.12.2016. године,
благовремена, одговарајућа, прихватљива и економски најповољнија, па предлаже
наручиоцу да њему додели уговор.
F. за партију 2Ф - Комисија за обједињену набавку констатује да је понуда понуђача
AIGO BUSINESS SYSTEM d.o.o.,Бeograd, са седиштем у Београду, ул. Кнегиње
Зорке 25-27 код наручиоца заведена под бројем 1586 од 5.12.2016. године,
благовремена, одговарајућа, прихватљива и економски најповољнија, па предлаже
наручиоцу да њему додели уговор.
G. за партију 2Г - Комисија за обједињену набавку констатује да је понуда понуђача
Visual Impact d.o.o, Beograd ,са седиштем у Београду, ул. Облаковска 28 код
наручиоца заведена под бројем 1580 од 5.12.2016. године, благовремена,
одговарајућа, прихватљива и економски најповољнија, па предлаже наручиоцу да
њему додели уговор.
H. за партију 2Х - Комисија за обједињену набавку констатује да је понуда понуђача
Easy Computers J2M d.o.o ,са седиштем у Београду, ул. Вељка Петровића 67, 11030
Beogradкод наручиоца заведена под бројем 1578 од 5.12.2016. године,
благовремена, одговарајућа, прихватљива и економски најповољнија, па предлаже
наручиоцу да њему додели уговор.

I. за партију 2И - Комисија за обједињену набавку констатује да је понуда понуђача
AIGO BUSINESS SYSTEM d.o.o.,Бeograd, са седиштем у Београду, ул. Кнегиње
Зорке 25-27 код наручиоца заведена под бројем 1586 од 5.12.2016. године,
благовремена, одговарајућа, прихватљива и економски најповољнија, па предлаже
наручиоцу да њему додели уговор.
УНИВЕРЗИТЕТ СИНГИДУНУМ, Београд, Данијелова 32, кога заступа ректор проф. др
Младен Веиновић и Високa школa електротехнике и рачунарства струковних судија коју
заступа директор проф. др Вера Петровић ће са изабраним понуђачима закључити Уговоре
о набавци добара која су предмет набавке 1/2016, у року од 5 дана од дана објављивања
Одлуке на сајту Универзитета.
Образложење
На основу Одлуке о покретању отвореног поступка објединјене набавке добара по партијама број
1641-1 од 01.11.2016. године. Комисија је приступила стручној оцени понуда и сачинила извештај о стручној
оцени понуда. У извештају о стручној оцени понуде број 1758 од 08.12.2016., Комисија је констатовала :
ПАРТИЈА 1А
За партију 1А понуду је поднео1 следећи понуђач:
1.
Р.
бр.
1.

Број под којим је
понуда заведена
1584

Назив и седиште понуђача
IBIS-INSTRUMENTS d.o.o, Београд

Датум пријема

Час пријема

5.12.2016.

11:15

Понуда је поднета: самостално
Укупна понуђена цена без ПДВ-а: 793.000,00динара
Рок испоруке: 30данa
Рок важења понуде: 30дана
Гарантни рок: 12 месеци
Уочени недостаци у понуди: нема
Критеријум за доделу уговора, односно за оцењивање понуда је економски најповољнија понуда.
Обзиром да је понуду поднео један понуђач чија је понуда прихватљива и одговарајућа не постоји
потреба за применом методологије за доделу пондера.
Понуђач којем се додељује уговор:
Комисија за обједињену набавку констатује да је понуда понуђача IBIS-INSTRUMENTS d.o.o, са
седиштем у Београду, ул. Тошин бунар бр. 272 код наручиоца заведена под бројем 1584 од 5.12.2016. године,
благовремена, одговарајућа, прихватљива и економски најповољнија, па предлаже наручиоцу да њему
додели уговор.
ПАРТИЈА 1B
За партију 1B понуде су поднли 5 следећих понуђача:
1.
Р.
бр.

Број под којим је
понуда заведена

Назив и седиште понуђача

Датум пријема

Час пријема

1.

1582

JAPI com d.o.o, Нови Сад

5.12.2016.

11:00

Датум пријема

Час пријема

5.12.2016.

11:05

Понуда је поднета: самостално
Укупна понуђена цена без ПДВ-а: 194.724,00динара
Рок испоруке: 30данa
Рок важења понуде: 30дана
Гарантни рок: 24 месеца
Уочени недостаци у понуди: нема
2.
Р.
бр.
2.

Број под којим је
понуда заведена
1583

Назив и седиште понуђача
YU EPICENTAR d.o.o, Београд

Понуда је поднета: самостално
Укупна понуђена цена без ПДВ-а: 168.590,00динара
Рок испоруке: 1дан
Рок важења понуде: 30дана
Гарантни рок: 24 месеца
Уочени недостаци у понуди: понуђач није у понуди приложио средства финансијског обезбеђења, па
се понуда оцењује као неприхватљива.
3.
Р.
бр.
3.

Број под којим је
понуда заведена
1585

Назив и седиште понуђача
Informatika A.D, Београд

Датум пријема

Час пријема

5.12.2016.

11:25

Датум пријема

Час пријема

5.12.2016.

11:35

Датум пријема

Час пријема

5.12.2016.

11:45

Понуда је поднета: самостално.
Укупна понуђена цена без ПДВ-а: 184.890,30динара
Рок испоруке: 10данa
Рок важења понуде: 30дана
Гарантни рок: 12 месеци
Уочени недостаци у понуди: нема
4.
Р.
бр.
4.

Број под којим је
понуда заведена
1586

Назив и седиште понуђача
AIGO BUSINESS SYSTEM d.o.o, Београд

Понуда је поднета: самостално.
Укупна понуђена цена без ПДВ-а: 186.650,63динара
Рок испоруке: 10данa
Рок важења понуде: 30дана
Гарантни рок: 12 месеци
Уочени недостаци у понуди: нема
5.
Р.
бр.
5.

Број под којим је
понуда заведена
1587

Назив и седиште понуђача
Technology Experts d.o.o, Београд

Понуда је поднета: самостално.
Укупна понуђена цена без ПДВ-а: 190.383,64динара
Рок испоруке: 10данa
Рок важења понуде: 30дана

Гарантни рок: произвођачка гаранција
Уочени недостаци у понуди: понуђач није у обрасцу понуде изразио трајање гарантног рока на
предвиђени начин, што за исход има да није могуће одредити број пондера према скали, па се понуда
оцењује као неприхватљива.
Избор између одговарајућих и прихватљивих понуда применом критеријума „економски
најповољнија понуда“, вршиће се рангирањем понуда на основу следећих елемената и критеријума и пондера
одређених за те елементе критеријума:
Р. бр.
1.
2.

Елемент критеријума
Најнижа цена
Гарантни рок

Број пондера
95
5

Максималан број пондера је 100.
Само понуде за које је оцењено да су одговарајуће, и које нису одбијене као неприхватљиве, биће рангиране
за сваки елемент критеријума односно за сваки елемент критеријума биће формирана ранг листа. Коначна
ранг листа понуђача се формира на основу збира пондера добијених на основу сваког појединачног елемента
критеријума. Укупан број пондера ће се обрачунавати по формули: Укупан број пондера = (најнижа
понуђена цена / понуђена цена * 95) + број пондера за гарантни рок према скали: 12-24 месеца 2 пондера; 2436 месеци 4 пондера; више од 42 месеца 5 пондера. Понуда понуђача која у збиру има највећи број пондера
се сматра најповољнијом понудом и том понуђачу ће се доделити уговор. У ситуацији када постоје две или
више понуда са истим укупним бројем пондера, Наручилац ће доделити уговор оном понуђачу, чији је рок
испоруке краћи. Уколико постоје две или више понуда са истим бројем пондера и истим роком испоруке,
наручилац ће доделити уговор оном понуђачу, чији је рок важења понуде дужи.
Начин примене методологије за доделу пондера:
1)ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА НАЈНИЖА ЦЕНА:Обрачунава се по формули најнижа понуђена
цена / понуђена цена * 95
РАНГ ЛИСТА ЗА ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 1. НАЈНИЖА ЦЕНА:
Р. бр.
1.
2.
3.

Назив и седиште понуђача
Informatika A.D, Београд
AIGO BUSINESS SYSTEM d.o.o, Београд
JAPI com d.o.o, Нови Сад

Број пондера
95,00
94,10
90,20

2)ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА ГАРАНТНИ РОК:Обрачунава се према скали: 12-24 месеца 2
пондера; 24-36 месеци 4 пондера; више од 42 месеца 5 пондера
РАНГ ЛИСТА ЗА ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 2. ГАРАНТНИ РОК:
Р. бр.
1.
2.
2.

Назив и седиште понуђача
JAPI com d.o.o, Нови Сад
Informatika A.D, Београд
AIGO BUSINESS SYSTEM d.o.o, Београд

Број пондера
4
2
2

Ранг листа прихватљивих понуда применом критеријума за доделу уговора:
Коначна ранг листа понуђача се формира на основу збира пондера добијених на основу сваког
појединачног елемента критеријума.
Р. бр.

Назив понуђача

Елементи критеријума
Гарантни
Најнижа цена
рок

УКУПНО
ПОНДЕРА

95,00

Број
пондера
2

97,00

94,10

2

96,10

90,20

4

94,20

Број пондера
1. Informatika A.D, Београд
AIGO BUSINESS SYSTEM d.o.o,
2.
Београд
3. JAPI com d.o.o, Нови Сад
Понуђач којем се додељује уговор:

Комисија за обједињену набавку констатује да је понуда понуђача Informatika A.D. са седиштем у
Београду, ул. Јеврејска бр. 32 код наручиоца заведена под бројем 1585 од 5.12.2016. године, благовремена,
одговарајућа, прихватљива и економски најповољнија, па предлаже наручиоцу да њему додели уговор.
ПАРТИЈА 1C
За партију 1C понуду је поднео 1 следећи понуђач:
1.
Р.
бр.
1.

Број под којим је
понуда заведена
1585

Назив и седиште понуђача
Informatika A.D, Београд

Датум пријема

Час пријема

5.12.2016.

11:25

Понуда је поднета: самостално
Укупна понуђена цена без ПДВ-а: 423.281,25динара
Рок испоруке: 10данa
Рок важења понуде: 30дана
Гарантни рок: 12 месеци
Уочени недостаци у понуди: нема
Критеријум за доделу уговора, односно за оцењивање понуда је економски најповољнија понуда.
Обзиром да је понуду поднео један понуђач чија је понуда прихватљива и одговарајућа не постоји
потреба за применом методологије за доделу пондера.
Понуђач којем се додељује уговор:
Комисија за обједињену набавку констатује да је понуда понуђача Informatika A.D. са седиштем у
Београду, ул. Јеврејска бр. 32 код наручиоца заведена под бројем 1585 од 5.12.2016. године, благовремена,
одговарајућа, прихватљива и економски најповољнија, па предлаже наручиоцу да њему додели уговор.
ПАРТИЈА 1D
За партију 1D понуде су поднли 5 следећих понуђача:
1.
Р.
бр.
1.

Број под којим је
понуда заведена
1569

Назив и седиште понуђача
InterCom Computers,

Датум пријема

Час пријема

2.12.2016.

11:30

Понуда је поднета: самостално
Укупна понуђена цена без ПДВ-а: 44.460,00динара
Рок испоруке: 20данa
Рок важења понуде: 10дана
Гарантни рок: 24 месеца
Уочени недостаци у понуди: понуђач није у понуди приложио средства финансијског обезбеђења,
такође рок важења понуде је краћи од најмање захтаваног, па се понуда оцењује као неприхватљива.

2.
Р.
бр.
2.

Број под којим је
понуда заведена
1582

Назив и седиште понуђача
JAPI com d.o.o, Нови Сад

Датум пријема

Час пријема

5.12.2016.

11:00

Датум пријема

Час пријема

5.12.2016.

11:25

Понуда је поднета: самостално
Укупна понуђена цена без ПДВ-а: 37.593,00динара
Рок испоруке: 30дана
Рок важења понуде: 30дана
Гарантни рок: 24 месеца
Уочени недостаци у понуди: нема
3.
Р.
бр.
3.

Број под којим је
понуда заведена
1585

Назив и седиште понуђача
Informatika A.D, Београд

Понуда је поднета: самостално.
Укупна понуђена цена без ПДВ-а: 21.000,00динара
Рок испоруке: 10данa
Рок важења понуде: 30дана
Гарантни рок: 12 месеци
Уочени недостаци у понуди: понуђач је доставио понуду за само једну од тражених ставки из
партије 1D, па се понуда оцењује као некомплетна, а тиме и неприхватљива.
4.
Р.
бр.
4.

Број под којим је
понуда заведена
1586

Назив и седиште понуђача
AIGO BUSINESS SYSTEM d.o.o, Београд

Датум пријема

Час пријема

5.12.2016.

11:35

Датум пријема

Час пријема

5.12.2016.

11:45

Понуда је поднета: самостално.
Укупна понуђена цена без ПДВ-а: 33.397,59динара
Рок испоруке: 10данa
Рок важења понуде: 30дана
Гарантни рок: 12 месеци
Уочени недостаци у понуди: нема
5.
Р.
бр.
5.

Број под којим је
понуда заведена
1587

Назив и седиште понуђача
Technology Experts d.o.o, Београд

Понуда је поднета: самостално.
Укупна понуђена цена без ПДВ-а: 34.065,54динара
Рок испоруке: 10данa
Рок важења понуде: 30дана
Гарантни рок: произвођачка гаранција
Уочени недостаци у понуди: понуђач није у обрасцу понуде изразио трајање гарантног рока на
предвиђени начин, што за исход има да није могуће одредити број пондера према скали, па се понуда
оцењује као неприхватљива.
Избор између одговарајућих и прихватљивих понуда применом критеријума „економски
најповољнија понуда“, вршиће се рангирањем понуда на основу следећих елемената и критеријума и пондера
одређених за те елементе критеријума:

Р. бр.
1.
2.

Елемент критеријума
Најнижа цена
Гарантни рок

Број пондера
95
5

Максималан број пондера је 100.
Само понуде за које је оцењено да су одговарајуће, и које нису одбијене као неприхватљиве, биће рангиране
за сваки елемент критеријума односно за сваки елемент критеријума биће формирана ранг листа. Коначна
ранг листа понуђача се формира на основу збира пондера добијених на основу сваког појединачног елемента
критеријума. Укупан број пондера ће се обрачунавати по формули: Укупан број пондера = (најнижа
понуђена цена / понуђена цена * 95) + број пондера за гарантни рок према скали: 12-24 месеца 2 пондера; 2436 месеци 4 пондера; више од 42 месеца 5 пондера. Понуда понуђача која у збиру има највећи број пондера
се сматра најповољнијом понудом и том понуђачу ће се доделити уговор. У ситуацији када постоје две или
више понуда са истим укупним бројем пондера, Наручилац ће доделити уговор оном понуђачу, чији је рок
испоруке краћи. Уколико постоје две или више понуда са истим бројем пондера и истим роком испоруке,
наручилац ће доделити уговор оном понуђачу, чији је рок важења понуде дужи.
Начин примене методологије за доделу пондера:
1)ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА НАЈНИЖА ЦЕНА:Обрачунава се по формули најнижа понуђена
цена / понуђена цена * 95
РАНГ ЛИСТА ЗА ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 1. НАЈНИЖА ЦЕНА:
Р. бр.
1.
2.

Назив и седиште понуђача
AIGO BUSINESS SYSTEM d.o.o, Београд
JAPI com d.o.o, Нови Сад

Број пондера
95,00
84,40

2)ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА ГАРАНТНИ РОК:Обрачунава се према скали: 12-24 месеца 2
пондера; 24-36 месеци 4 пондера; више од 42 месеца 5 пондера
РАНГ ЛИСТА ЗА ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 2. ГАРАНТНИ РОК:
Р. бр.
1.
2.

Назив и седиште понуђача
JAPI com d.o.o, Нови Сад
AIGO BUSINESS SYSTEM d.o.o, Београд

Број пондера
4
2

Ранг листа прихватљивих понуда применом критеријума за доделу уговора:
Коначна ранг листа понуђача се формира на основу збира пондера добијених на основу сваког
појединачног елемента критеријума.

Р. бр.

Назив понуђача

AIGO BUSINESS SYSTEM d.o.o,
Београд
2. JAPI com d.o.o, Нови Сад
1.

Елементи критеријума
Гарантни
Најнижа цена
рок
Број
Број пондера
пондера

УКУПНО
ПОНДЕРА

95,00

2

97,00

84,40

4

88,40

Понуђач којем се додељује уговор:
Комисија за обједињену набавку констатује да је понуда понуђача AIGO BUSINESS SYSTEM d.o.o.
са седиштем у Београду, ул. Кнегиње Зорке бр. 25-27 код наручиоца заведена под бројем 1586 од 5.12.2016.
године, благовремена, одговарајућа, прихватљива и економски најповољнија, па предлаже наручиоцу да
њему додели уговор.

ПАРТИЈА 1E
За партију 1Е понуде су поднли 5 следећих понуђача:
1.
Р.
бр.
1.

Број под којим је
понуда заведена
1581

Назив и седиште понуђача
Player plus d.o.o, Београд

Датум пријема

Час пријема

5.12.2016.

10:33

Датум пријема

Час пријема

5.12.2016.

11:35

Понуда је поднета: самостално.
Укупна понуђена цена без ПДВ-а: 111.145,83динара
Рок испоруке: 2данa
Рок важења понуде: 30дана
Гарантни рок: 24 месеци
Уочени недостаци у понуди: нема
2.
Р.
бр.
2.

Број под којим је
понуда заведена
1586

Назив и седиште понуђача
AIGO BUSINESS SYSTEM d.o.o, Београд

Понуда је поднета: самостално.
Укупна понуђена цена без ПДВ-а: 110.041,80динара
Рок испоруке: 10данa
Рок важења понуде: 30дана
Гарантни рок: гаранција по спецификацији произвођача
Уочени недостаци у понуди: понуђач није у обрасцу понуде изразио трајање гарантног рока на
предвиђени начин, што за исход има да није могуће одредити број пондера према скали, па се понуда
оцењује као неприхватљива.
3.
Р.
бр.
3.

Број под којим је
понуда заведена
1587

Назив и седиште понуђача
Technology Experts d.o.o, Београд

Датум пријема

Час пријема

5.12.2016.

11:45

Понуда је поднета: самостално.
Укупна понуђена цена без ПДВ-а: 112.242,64динара
Рок испоруке: 10данa
Рок важења понуде: 30дана
Гарантни рок: произвођачка гаранција
Уочени недостаци у понуди: понуђач није у обрасцу понуде изразио трајање гарантног рока на
предвиђени начин, што за исход има да није могуће одредити број пондера према скали, па се понуда
оцењује као неприхватљива.
Критеријум за доделу уговора, односно за оцењивање понуда је економски најповољнија понуда.
Обзиром да је само понуда понуђача Player plus d.o.o, из Београда прихватљива и одговарајућа не
постоји потреба за применом методологије за доделу пондера.
Комисија за обједињену набавку констатује да је понуда понуђача Player plus d.o.o. са седиштем у
Београду, ул. Сестара Страин бр. 1/13 код наручиоца заведена под бројем 1581 од 5.12.2016. године,
благовремена, одговарајућа, прихватљива и економски најповољнија, па предлаже наручиоцу да њему
додели уговор.
ПАРТИЈА 1G
За партију 1G понуду је поднео 1 следећи понуђач:

1.
Р.
бр.
1.

Број под којим је
понуда заведена
1584

Назив и седиште понуђача
Data Status d.o.o, Београд

Датум пријема

Час пријема

5.12.2016.

10:15

Понуда је поднета: самостално
Укупна понуђена цена без ПДВ-а: 169.192,30динара
Рок испоруке: 10данa
Рок важења понуде: 30дана
Гарантни рок: 12 месеци
Уочени недостаци у понуди: нема
Критеријум за доделу уговора, односно за оцењивање понуда је економски најповољнија понуда.
Обзиром да је понуду поднео један понуђач чија је понуда прихватљива и одговарајућа не постоји
потреба за применом методологије за доделу пондера.
Понуђач којем се додељује уговор:
Комисија за обједињену набавку констатује да је понуда понуђача Data Status d.o.o. са седиштем у
Београду, ул. Милутина Миланковића 1/45 код наручиоца заведена под бројем 1579 од 5.12.2016. године,
благовремена, одговарајућа, прихватљива и економски најповољнија, па предлаже наручиоцу да њему
додели уговор.
ПАРТИЈА 2А
За партију 2А понуду је поднело2 понуђача:
1.
Р.
бр.

Број под којим је
понуда заведена

Назив и седиште понуђача

Датум пријема

1.

1586

AIGO BUSINESS SYSTEM d.o.o., Beograd,
Knjeginje Zorke 25-27

05.12.2016.

Час пријема
11,35

Понуда је поднета: самостално
Укупна понуђена цена без ПДВ-а: 122.858,33 динара;
Рок испоруке: 10 данa
Рок важења понуде: 30 дана
Гарантни рок: 24 месеца
Уочени недостаци у понуди: нема
2.
Р.
бр.

Број под којим је
понуда заведена

Назив и седиште понуђача

Датум пријема

1

1587

Technology Experts d.o.o., Beograd, Hadži
Đerina 2

05.12.2016.

Час пријема
11,45

Понуда је поднета: самостално
Укупна понуђена цена без ПДВ-а: 125.315,50динара
Рок испоруке: 10 данa
Рок важења понуде: 30 дана
Гарантни рок: 24 месеци
Уочени недостаци у понуди: нема
Избор између одговарајућих и прихватљивих понуда применом критеријума „економски
најповољнија понуда“, вршиће се рангирањем понуда на основу следећих елемената и критеријума и пондера
одређених за те елементе критеријума:
Р. бр.

Елемент критеријума

Број пондера

1.
2.

Најнижа цена
Гарантни рок

95
5

Максималан број пондера је 100.
Само понуде за које је оцењено да су одговарајуће, и које нису одбијене као неприхватљиве, биће рангиране
за сваки елемент критеријума односно за сваки елемент критеријума биће формирана ранг листа. Коначна
ранг листа понуђача се формира на основу збира пондера добијених на основу сваког појединачног елемента
критеријума. Укупан број пондера ће се обрачунавати по формули: Укупан број пондера = (најнижа
понуђена цена / понуђена цена * 95) + број пондера за гарантни рок према скали: 12-24 месеца 2 пондера; 2436 месеци 4 пондера; више од 42 месеца 5 пондера. Понуда понуђача која у збиру има највећи број пондера
се сматра најповољнијом понудом и том понуђачу ће се доделити уговор. У ситуацији када постоје две или
више понуда са истим укупним бројем пондера, Наручилац ће доделити уговор оном понуђачу, чији је рок
испоруке краћи. Уколико постоје две или више понуда са истим бројем пондера и истим роком испоруке,
наручилац ће доделити уговор оном понуђачу, чији је рок важења понуде дужи.
Начин примене методологије за доделу пондера:
1)ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА НАЈНИЖА ЦЕНА:Обрачунава се по формули најнижа понуђена
цена / понуђена цена * 95
РАНГ ЛИСТА ЗА ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 1. НАЈНИЖА ЦЕНА:
Р. бр.
4.
5.

Назив и седиште понуђача
AIGO BUSINESS SYSTEM d.o.o.,Бeograd,
Technology Experts d.o.o., Beograd,

Број пондера
95,00
93,14

2)ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА ГАРАНТНИ РОК:Обрачунава се према скали: 12-24 месеца 2
пондера; 24-36 месеци 4 пондера; више од 42 месеца 5 пондера
РАНГ ЛИСТА ЗА ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 2. ГАРАНТНИ РОК:
Р. бр.
1.
2.

Назив и седиште понуђача
AIGO BUSINESS SYSTEM d.o.o.,Бeograd,
Technology Experts d.o.o., Beograd,

Број пондера
2
2

Ранг листа прихватљивих понуда применом критеријума за доделу уговора:
Коначна ранг листа понуђача се формира на основу збира пондера добијених на основу сваког
појединачног елемента критеријума.

Р. бр.

Назив понуђача

AIGO BUSINESS SYSTEM
d.o.o.,Бeograd,
5. Technology Experts d.o.o., Beograd,
4.

Елементи критеријума
Гарантни
Најнижа цена
рок
Број
Број пондера
пондера

УКУПНО
ПОНДЕРА

95,00

2

97,00

93,14

2

95,14

Понуђач којем се додељује уговор:
Комисија за обједињену набавку констатује да је понуда понуђача AIGO BUSINESS SYSTEM
d.o.o.,Бeograd, са седиштем у Београду, ул. Кнегиње Зорке 25-27 код наручиоца заведена под бројем 1586 од
5.12.2016. године, благовремена, одговарајућа, прихватљива и економски најповољнија, па предлаже
наручиоцу да њему додели уговор.

ПАРТИЈА 2Б
За партију 2Б понуду је поднело 2 понуђача:
1.
Р.
бр.

Број под којим је
понуда заведена

Назив и седиште понуђача

Датум пријема

1.

1586

AIGO BUSINESS SYSTEM d.o.o., Beograd,
Knjeginje Zorke 25-27

05.12.2016.

Час пријема
11,35

Понудаје поднета: самостално
Укупна понуђена цена без ПДВ-а: 129554.75динара;
Рок испоруке: 10 данa
Рок важења понуде: 30 дана
Гарантни рок: 24 месеца
Уочени недостаци у понуди: нема
Р.
бр.

Број под којим је
понуда заведена

Назив и седиште понуђача

Датум пријема

1

1587

Technology Experts d.o.o., Beograd, Hadži
Đerina 2

05.12.2016.

Час пријема
11,45

Понуда је поднета: самостално
Укупна понуђена цена без ПДВ-а: 132145,85динара
Рок испоруке: 10 данa
Рок важења понуде: 30 дана
Гарантни рок: 24 месеци
Уочени недостаци у понуди: нема
Избор између одговарајућих и прихватљивих понуда применом критеријума „економски
најповољнија понуда“, вршиће се рангирањем понуда на основу следећих елемената и критеријума и пондера
одређених за те елементе критеријума:
Р. бр.
1.
2.

Елемент критеријума
Најнижа цена
Гарантни рок

Број пондера
95
5

Максималан број пондера је 100.
Само понуде за које је оцењено да су одговарајуће, и које нису одбијене као неприхватљиве, биће рангиране
за сваки елемент критеријума односно за сваки елемент критеријума биће формирана ранг листа. Коначна
ранг листа понуђача се формира на основу збира пондера добијених на основу сваког појединачног елемента
критеријума. Укупан број пондера ће се обрачунавати по формули: Укупан број пондера = (најнижа
понуђена цена / понуђена цена * 95) + број пондера за гарантни рок према скали: 12-24 месеца 2 пондера; 2436 месеци 4 пондера; више од 42 месеца 5 пондера. Понуда понуђача која у збиру има највећи број пондера
се сматра најповољнијом понудом и том понуђачу ће се доделити уговор. У ситуацији када постоје две или
више понуда са истим укупним бројем пондера, Наручилац ће доделити уговор оном понуђачу, чији је рок
испоруке краћи. Уколико постоје две или више понуда са истим бројем пондера и истим роком испоруке,
наручилац ће доделити уговор оном понуђачу, чији је рок важења понуде дужи.
Начин примене методологије за доделу пондера:
1)ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА НАЈНИЖА ЦЕНА:Обрачунава се по формули најнижа понуђена
цена / понуђена цена * 95
РАНГ ЛИСТА ЗА ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 1. НАЈНИЖА ЦЕНА:
Р. бр.

Назив и седиште понуђача

Број пондера

6.
7.

AIGO BUSINESS SYSTEM d.o.o.,Бeograd,
Technology Experts d.o.o., Beograd,

95,00
93,14

2)ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА ГАРАНТНИ РОК:Обрачунава се према скали: 12-24 месеца 2
пондера; 24-36 месеци 4 пондера; више од 42 месеца 5 пондера
РАНГ ЛИСТА ЗА ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 2. ГАРАНТНИ РОК:
Р. бр.
3.
4.

Назив и седиште понуђача
AIGO BUSINESS SYSTEM d.o.o.,Бeograd,
Technology Experts d.o.o., Beograd,

Број пондера
2
2

Ранг листа прихватљивих понуда применом критеријума за доделу уговора:
Коначна ранг листа понуђача се формира на основу збира пондера добијених на основу сваког
појединачног елемента критеријума.

Р. бр.

Назив понуђача

Елементи критеријума
Гарантни
Најнижа цена
рок
Број
Број пондера
пондера

AIGO BUSINESS SYSTEM
d.o.o.,Бeograd,
7. Technology Experts d.o.o., Beograd,
6.

УКУПНО
ПОНДЕРА

95,00

2

97,00

93,14

2

95,14

Понуђач којем се додељује уговор:
Комисија за обједињену набавку констатује да је понуда понуђача AIGO BUSINESS SYSTEM
d.o.o.,Бeograd,са седиштем у Београду, ул. Кнегиње Зорке 25-27 код наручиоца заведена под бројем 1586 од
5.12.2016. године, благовремена, одговарајућа, прихватљива и економски најповољнија, па предлаже
наручиоцу да њему додели уговор.
ПАРТИЈА 2Ц
За партију 2Ц понуду је поднело 2 понуђача:
1.
Р.
бр.

Број под којим је
понуда заведена

Назив и седиште понуђача

Датум пријема

1.

1586

AIGO BUSINESS SYSTEM d.o.o., Beograd,
Knjeginje Zorke 25-27

05.12.2016.

Час пријема
11,35

Понудаје поднета: самостално
Укупна понуђена цена без ПДВ-а: 84720.00 динара;
Рок испоруке: 10 данa
Рок важења понуде: 30 дана
Гарантни рок: 24 месеца
Уочени недостаци у понуди: нема
Р.
бр.

Број под којим је
понуда заведена

Назив и седиште понуђача

Датум пријема

1

1587

Technology Experts d.o.o., Beograd, Hadži
Đerina 2

05.12.2016.

Понуда је поднета: самостално

Час пријема
11,45

Укупна понуђена цена без ПДВ-а: 86414.40 динара
Рок испоруке: 10 данa
Рок важења понуде: 30 дана
Гарантни рок: 24 месеци
Уочени недостаци у понуди: нема
Избор између одговарајућих и прихватљивих понуда применом критеријума „економски
најповољнија понуда“, вршиће се рангирањем понуда на основу следећих елемената и критеријума и пондера
одређених за те елементе критеријума:
Р. бр.
1.
2.

Елемент критеријума
Најнижа цена
Гарантни рок

Број пондера
95
5

Максималан број пондера је 100.
Само понуде за које је оцењено да су одговарајуће, и које нису одбијене као неприхватљиве, биће рангиране
за сваки елемент критеријума односно за сваки елемент критеријума биће формирана ранг листа. Коначна
ранг листа понуђача се формира на основу збира пондера добијених на основу сваког појединачног елемента
критеријума. Укупан број пондера ће се обрачунавати по формули: Укупан број пондера = (најнижа
понуђена цена / понуђена цена * 95) + број пондера за гарантни рок према скали: 12-24 месеца 2 пондера; 2436 месеци 4 пондера; више од 42 месеца 5 пондера. Понуда понуђача која у збиру има највећи број пондера
се сматра најповољнијом понудом и том понуђачу ће се доделити уговор. У ситуацији када постоје две или
више понуда са истим укупним бројем пондера, Наручилац ће доделити уговор оном понуђачу, чији је рок
испоруке краћи. Уколико постоје две или више понуда са истим бројем пондера и истим роком испоруке,
наручилац ће доделити уговор оном понуђачу, чији је рок важења понуде дужи.
Начин примене методологије за доделу пондера:
1)ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА НАЈНИЖА ЦЕНА:Обрачунава се по формули најнижа понуђена
цена / понуђена цена * 95
РАНГ ЛИСТА ЗА ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 1. НАЈНИЖА ЦЕНА:
Р. бр.
8.
9.

Назив и седиште понуђача
AIGO BUSINESS SYSTEM d.o.o.,Бeograd,
Technology Experts d.o.o., Beograd,

Број пондера
95,00
93,14

2)ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА ГАРАНТНИ РОК:Обрачунава се према скали: 12-24 месеца 2
пондера; 24-36 месеци 4 пондера; више од 42 месеца 5 пондера
РАНГ ЛИСТА ЗА ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 2. ГАРАНТНИ РОК:
Р. бр.
5.
6.

Назив и седиште понуђача
AIGO BUSINESS SYSTEM d.o.o.,Бeograd,
Technology Experts d.o.o., Beograd,

Број пондера
2
2

Ранг листа прихватљивих понуда применом критеријума за доделу уговора:
Коначна ранг листа понуђача се формира на основу збира пондера добијених на основу сваког
појединачног елемента критеријума.

Р. бр.

Назив понуђача

Елементи критеријума
Гарантни
Најнижа цена
рок
Број
Број пондера
пондера

УКУПНО
ПОНДЕРА

AIGO BUSINESS SYSTEM
d.o.o.,Бeograd,
9. Technology Experts d.o.o., Beograd,
8.

95,00

2

97,00

93,14

2

95,14

Понуђач којем се додељује уговор:
Комисија за обједињену набавку констатује да је понуда понуђача AIGO BUSINESS SYSTEM
d.o.o.,Бeograd,са седиштем у Београду, ул. Кнегиње Зорке 25-27 код наручиоца заведена под бројем 1586 од
5.12.2016. године, благовремена, одговарајућа, прихватљива и економски најповољнија, па предлаже
наручиоцу да њему додели уговор.
ПАРТИЈА 2Д
За партију 2Д понуду је поднело 2 понуђача:
1.
Р.
бр.

Број под којим је
понуда заведена

Назив и седиште понуђача

Датум пријема

1.

1586

AIGO BUSINESS SYSTEM d.o.o., Beograd,
Knjeginje Zorke 25-27

05.12.2016.

Час пријема
11,35

Понудаје поднета: самостално
Укупна понуђена цена без ПДВ-а: 345182.50 динара;
Рок испоруке: 10 данa
Рок важења понуде: 30 дана
Гарантни рок: 24 месеца
Уочени недостаци у понуди: нема
Р.
бр.

Број под којим је
понуда заведена

Назив и седиште понуђача

Датум пријема

1

1587

Technology Experts d.o.o., Beograd, Hadži
Đerina 2

05.12.2016.

Час пријема
11,45

Понуда је поднета: самостално
Укупна понуђена цена без ПДВ-а: 352086.15динара
Рок испоруке: 10 данa
Рок важења понуде: 30 дана
Гарантни рок: 24 месеци
Уочени недостаци у понуди: нема
Избор између одговарајућих и прихватљивих понуда применом критеријума „економски
најповољнија понуда“, вршиће се рангирањем понуда на основу следећих елемената и критеријума и пондера
одређених за те елементе критеријума:
Р. бр.
1.
2.

Елемент критеријума
Најнижа цена
Гарантни рок

Број пондера
95
5

Максималан број пондера је 100.
Само понуде за које је оцењено да су одговарајуће, и које нису одбијене као неприхватљиве, биће рангиране
за сваки елемент критеријума односно за сваки елемент критеријума биће формирана ранг листа. Коначна
ранг листа понуђача се формира на основу збира пондера добијених на основу сваког појединачног елемента
критеријума. Укупан број пондера ће се обрачунавати по формули: Укупан број пондера = (најнижа
понуђена цена / понуђена цена * 95) + број пондера за гарантни рок према скали: 12-24 месеца 2 пондера; 2436 месеци 4 пондера; више од 42 месеца 5 пондера. Понуда понуђача која у збиру има највећи број пондера

се сматра најповољнијом понудом и том понуђачу ће се доделити уговор. У ситуацији када постоје две или
више понуда са истим укупним бројем пондера, Наручилац ће доделити уговор оном понуђачу, чији је рок
испоруке краћи. Уколико постоје две или више понуда са истим бројем пондера и истим роком испоруке,
наручилац ће доделити уговор оном понуђачу, чији је рок важења понуде дужи.
Начин примене методологије за доделу пондера:
1)ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА НАЈНИЖА ЦЕНА:Обрачунава се по формули најнижа понуђена
цена / понуђена цена * 95
РАНГ ЛИСТА ЗА ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 1. НАЈНИЖА ЦЕНА:
Р. бр.
10.
11.

Назив и седиште понуђача
AIGO BUSINESS SYSTEM d.o.o.,Бeograd,
Technology Experts d.o.o., Beograd,

Број пондера
95,00
93,14

2)ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА ГАРАНТНИ РОК:Обрачунава се према скали: 12-24 месеца 2
пондера; 24-36 месеци 4 пондера; више од 42 месеца 5 пондера
РАНГ ЛИСТА ЗА ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 2. ГАРАНТНИ РОК:
Р. бр.
7.
8.

Назив и седиште понуђача
AIGO BUSINESS SYSTEM d.o.o.,Бeograd,
Technology Experts d.o.o., Beograd,

Број пондера
2
2

Ранг листа прихватљивих понуда применом критеријума за доделу уговора:
Коначна ранг листа понуђача се формира на основу збира пондера добијених на основу сваког
појединачног елемента критеријума.

Р. бр.

Назив понуђача

AIGO BUSINESS SYSTEM
d.o.o.,Бeograd,
11. Technology Experts d.o.o., Beograd,
10.

Елементи критеријума
Гарантни
Најнижа цена
рок
Број
Број пондера
пондера

УКУПНО
ПОНДЕРА

95,00

2

97,00

93,14

2

95,14

Понуђач којем се додељује уговор:
Комисија за обједињену набавку констатује да је понуда понуђача AIGO BUSINESS SYSTEM
d.o.o.,Бeograd,са седиштем у Београду, ул. Кнегиње Зорке 25-27 код наручиоца заведена под бројем 1586 од
5.12.2016. године, благовремена, одговарајућа, прихватљива и економски најповољнија, па предлаже
наручиоцу да њему додели уговор.
ПАРТИЈА 2Е
За партију 2Е понуду је поднело 2 понуђача:
1.
Р.
бр.

Број под којим је
понуда заведена

Назив и седиште понуђача

Датум пријема

1.

1586

AIGO BUSINESS SYSTEM d.o.o., Beograd,
Knjeginje Zorke 25-27

05.12.2016.

Понудаје поднета: самостално
Укупна понуђена цена без ПДВ-а: 398 802.50 динара;

Час пријема
11,35

Рок испоруке: 10 данa
Рок важења понуде: 30 дана
Гарантни рок: 24 месеца
Уочени недостаци у понуди: нема
Р.
бр.

Број под којим је
понуда заведена

Назив и седиште понуђача

Датум пријема

1

1587

Technology Experts d.o.o., Beograd, Hadži
Đerina 2

05.12.2016.

Час пријема
11,45

Понуда је поднета: самостално
Укупна понуђена цена без ПДВ-а: 406778.55динара
Рок испоруке: 10 данa
Рок важења понуде: 30 дана
Гарантни рок: 24 месеци
Уочени недостаци у понуди: нема
Избор између одговарајућих и прихватљивих понуда применом критеријума „економски
најповољнија понуда“, вршиће се рангирањем понуда на основу следећих елемената и критеријума и пондера
одређених за те елементе критеријума:
Р. бр.
1.
2.

Елемент критеријума
Најнижа цена
Гарантни рок

Број пондера
95
5

Максималан број пондера је 100.
Само понуде за које је оцењено да су одговарајуће, и које нису одбијене као неприхватљиве, биће рангиране
за сваки елемент критеријума односно за сваки елемент критеријума биће формирана ранг листа. Коначна
ранг листа понуђача се формира на основу збира пондера добијених на основу сваког појединачног елемента
критеријума. Укупан број пондера ће се обрачунавати по формули: Укупан број пондера = (најнижа
понуђена цена / понуђена цена * 95) + број пондера за гарантни рок према скали: 12-24 месеца 2 пондера; 2436 месеци 4 пондера; више од 42 месеца 5 пондера. Понуда понуђача која у збиру има највећи број пондера
се сматра најповољнијом понудом и том понуђачу ће се доделити уговор. У ситуацији када постоје две или
више понуда са истим укупним бројем пондера, Наручилац ће доделити уговор оном понуђачу, чији је рок
испоруке краћи. Уколико постоје две или више понуда са истим бројем пондера и истим роком испоруке,
наручилац ће доделити уговор оном понуђачу, чији је рок важења понуде дужи.
Начин примене методологије за доделу пондера:
1)ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА НАЈНИЖА ЦЕНА:Обрачунава се по формули најнижа понуђена
цена / понуђена цена * 95
РАНГ ЛИСТА ЗА ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 1. НАЈНИЖА ЦЕНА:
Р. бр.
12.
13.

Назив и седиште понуђача
AIGO BUSINESS SYSTEM d.o.o.,Бeograd,
Technology Experts d.o.o., Beograd,

Број пондера
95,00
93,14

2)ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА ГАРАНТНИ РОК:Обрачунава се према скали: 12-24 месеца 2
пондера; 24-36 месеци 4 пондера; више од 42 месеца 5 пондера
РАНГ ЛИСТА ЗА ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 2. ГАРАНТНИ РОК:
Р. бр.
9.
10.

Назив и седиште понуђача
AIGO BUSINESS SYSTEM d.o.o.,Бeograd,
Technology Experts d.o.o., Beograd,

Број пондера
2
2

Ранг листа прихватљивих понуда применом критеријума за доделу уговора:
Коначна ранг листа понуђача се формира на основу збира пондера добијених на основу сваког
појединачног елемента критеријума.

Р. бр.

Назив понуђача

AIGO BUSINESS SYSTEM
d.o.o.,Бeograd,
13. Technology Experts d.o.o., Beograd,
12.

Елементи критеријума
Гарантни
Најнижа цена
рок
Број
Број пондера
пондера

УКУПНО
ПОНДЕРА

95,00

2

97,00

93,14

2

95,14

Понуђач којем се додељује уговор:
Комисија за обједињену набавку констатује да је понуда понуђача AIGO BUSINESS SYSTEM
d.o.o.,Бeograd,са седиштем у Београду, ул. Кнегиње Зорке 25-27 код наручиоца заведена под бројем 1586 од
5.12.2016. године, благовремена, одговарајућа, прихватљива и економски најповољнија, па предлаже
наручиоцу да њему додели уговор.
ПАРТИЈА 2Ф
За партију 2Ф понуду је поднело 2 понуђача:
1.
Р.
бр.

Број под којим је
понуда заведена

Назив и седиште понуђача

Датум пријема

1.

1586

AIGO BUSINESS SYSTEM d.o.o., Beograd,
Knjeginje Zorke 25-27

05.12.2016.

Час пријема
11,35

Понудаје поднета: самостално
Укупна понуђена цена без ПДВ-а: 149 421.66 динара;
Рок испоруке: 10 данa
Рок важења понуде: 30 дана
Гарантни рок: 24 месеца
Уочени недостаци у понуди: нема
Р.
бр.

Број под којим је
понуда заведена

Назив и седиште понуђача

Датум пријема

1

1587

Technology Experts d.o.o., Beograd, Hadži
Đerina 2

05.12.2016.

Час пријема
11,45

Понуда је поднета: самостално
Укупна понуђена цена без ПДВ-а: 152410.09 динара
Рок испоруке: 10 данa
Рок важења понуде: 30 дана
Гарантни рок: 24 месеци
Уочени недостаци у понуди: нема
Избор између одговарајућих и прихватљивих понуда применом критеријума „економски
најповољнија понуда“, вршиће се рангирањем понуда на основу следећих елемената и критеријума и пондера
одређених за те елементе критеријума:

Р. бр.
1.
2.

Елемент критеријума
Најнижа цена
Гарантни рок

Број пондера
95
5

Максималан број пондера је 100.
Само понуде за које је оцењено да су одговарајуће, и које нису одбијене као неприхватљиве, биће рангиране
за сваки елемент критеријума односно за сваки елемент критеријума биће формирана ранг листа. Коначна
ранг листа понуђача се формира на основу збира пондера добијених на основу сваког појединачног елемента
критеријума. Укупан број пондера ће се обрачунавати по формули: Укупан број пондера = (најнижа
понуђена цена / понуђена цена * 95) + број пондера за гарантни рок према скали: 12-24 месеца 2 пондера; 2436 месеци 4 пондера; више од 42 месеца 5 пондера. Понуда понуђача која у збиру има највећи број пондера
се сматра најповољнијом понудом и том понуђачу ће се доделити уговор. У ситуацији када постоје две или
више понуда са истим укупним бројем пондера, Наручилац ће доделити уговор оном понуђачу, чији је рок
испоруке краћи. Уколико постоје две или више понуда са истим бројем пондера и истим роком испоруке,
наручилац ће доделити уговор оном понуђачу, чији је рок важења понуде дужи.
Начин примене методологије за доделу пондера:
1)ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА НАЈНИЖА ЦЕНА:Обрачунава се по формули најнижа понуђена
цена / понуђена цена * 95
РАНГ ЛИСТА ЗА ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 1. НАЈНИЖА ЦЕНА:
Р. бр.
14.
15.

Назив и седиште понуђача
AIGO BUSINESS SYSTEM d.o.o.,Бeograd,
Technology Experts d.o.o., Beograd,

Број пондера
95,00
93,14

2)ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА ГАРАНТНИ РОК:Обрачунава се према скали: 12-24 месеца 2
пондера; 24-36 месеци 4 пондера; више од 42 месеца 5 пондера
РАНГ ЛИСТА ЗА ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 2. ГАРАНТНИ РОК:
Р. бр.
11.
12.

Назив и седиште понуђача
AIGO BUSINESS SYSTEM d.o.o.,Бeograd,
Technology Experts d.o.o., Beograd,

Број пондера
2
2

Ранг листа прихватљивих понуда применом критеријума за доделу уговора:
Коначна ранг листа понуђача се формира на основу збира пондера добијених на основу сваког
појединачног елемента критеријума.

Р. бр.

Назив понуђача

AIGO BUSINESS SYSTEM
d.o.o.,Бeograd,
15. Technology Experts d.o.o., Beograd,
14.

Елементи критеријума
Гарантни
Најнижа цена
рок
Број
Број пондера
пондера

УКУПНО
ПОНДЕРА

95,00

2

97,00

93,14

2

95,14

Понуђач којем се додељује уговор:
Комисија за обједињену набавку констатује да је понуда понуђача AIGO BUSINESS SYSTEM
d.o.o.,Бeograd,са седиштем у Београду, ул. Кнегиње Зорке 25-27 код наручиоца заведена под бројем 1586 од
5.12.2016. године, благовремена, одговарајућа, прихватљива и економски најповољнија, па предлаже
наручиоцу да њему додели уговор.

ПАРТИЈА 2Г
За партију 2Г понуду је поднело 3 понуђача:
1.
Р.
бр.

Број под којим је
понуда заведена

Назив и седиште понуђача

Датум пријема

1.

1586

AIGO BUSINESS SYSTEM d.o.o., Beograd,
Knjeginje Zorke 25-27

05.12.2016.

Час пријема
11,35

Понуда је поднета: самостално
Укупна понуђена цена без ПДВ-а: 460300,00 динара;
Рок испоруке: 10 данa
Рок важења понуде: 30 дана
Гарантни рок: 24 месеца
Уочени недостаци у понуди: нема
Р.
бр.

Број под којим је
понуда заведена

Назив и седиште понуђача

Датум пријема

2

1587

Technology Experts d.o.o., Beograd, Hadži
Đerina 2

05.12.2016.

Час пријема
11,45

Понуда је поднета: самостално
Укупна понуђена цена без ПДВ-а: 469506,00 динара
Рок испоруке: 10 данa
Рок важења понуде: 30 дана
Гарантни рок: 24 месеци
Уочени недостаци у понуди: нема
Р.
бр.
3

Број под којим је
понуда заведена
1580

Назив и седиште понуђача

Датум пријема

Visual Impact d.o.o, Beograd, Oblakovska 28

05.12.2016.

Час пријема
10,30

Понуда р.бр.3 је поднета: самостално
Укупна понуђена цена без ПДВ-а: 407530, 00 динара
Рок испоруке: 10 данa
Рок важења понуде: 30 дана
Гарантни рок: 24 месеци
Уочени недостаци у понуди: нема
Избор између одговарајућих и прихватљивих понуда применом критеријума „економски
најповољнија понуда“, вршиће се рангирањем понуда на основу следећих елемената и критеријума и пондера
одређених за те елементе критеријума:

Р. бр.
1.
2.

Елемент критеријума
Најнижа цена
Гарантни рок

Број пондера
95
5

Максималан број пондера је 100.
Само понуде за које је оцењено да су одговарајуће, и које нису одбијене као неприхватљиве, биће рангиране
за сваки елемент критеријума односно за сваки елемент критеријума биће формирана ранг листа. Коначна
ранг листа понуђача се формира на основу збира пондера добијених на основу сваког појединачног елемента
критеријума. Укупан број пондера ће се обрачунавати по формули: Укупан број пондера = (најнижа

понуђена цена / понуђена цена * 95) + број пондера за гарантни рок према скали: 12-24 месеца 2 пондера; 2436 месеци 4 пондера; више од 42 месеца 5 пондера. Понуда понуђача која у збиру има највећи број пондера
се сматра најповољнијом понудом и том понуђачу ће се доделити уговор. У ситуацији када постоје две или
више понуда са истим укупним бројем пондера, Наручилац ће доделити уговор оном понуђачу, чији је рок
испоруке краћи. Уколико постоје две или више понуда са истим бројем пондера и истим роком испоруке,
наручилац ће доделити уговор оном понуђачу, чији је рок важења понуде дужи.
Начин примене методологије за доделу пондера:
1)ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА НАЈНИЖА ЦЕНА:Обрачунава се по формули најнижа понуђена
цена / понуђена цена * 95
РАНГ ЛИСТА ЗА ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 1. НАЈНИЖА ЦЕНА:
Р. бр.
1
2
3

Назив и седиште понуђача
Visual Impact d.o.o, Beograd,
AIGO BUSINESS SYSTEM d.o.o.,Бeograd,
Technology Experts d.o.o., Beograd,

Број пондера
95
84,10
82,45

2)ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА ГАРАНТНИ РОК:Обрачунава се према скали: 12-24 месеца 2
пондера; 24-36 месеци 4 пондера; више од 42 месеца 5 пондера
РАНГ ЛИСТА ЗА ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 2. ГАРАНТНИ РОК:
Р. бр.
1
2
3

Назив и седиште понуђача
Visual Impact d.o.o, Beograd,
AIGO BUSINESS SYSTEM d.o.o.,Бeograd,
Technology Experts d.o.o., Beograd,

Број пондера
2
2
2

Ранг листа прихватљивих понуда применом критеријума за доделу уговора:
Коначна ранг листа понуђача се формира на основу збира пондера добијених на основу сваког
појединачног елемента критеријума.

Р. бр.

1
2
3

Назив понуђача

Visual Impact d.o.o, Beograd
AIGO BUSINESS SYSTEM
d.o.o.,Бeograd,
Technology Experts d.o.o., Beograd,

Елементи критеријума
Гарантни
Најнижа цена
рок
Број
Број пондера
пондера
95
2
84,10
2

97
86,10

82,45

84,45

2

УКУПНО
ПОНДЕРА

Понуђач којем се додељује уговор:
Комисија за обједињену набавку констатује да је понуда понуђача Visual Impact d.o.o, Beograd ,са
седиштем у Београду, ул. Облаковска 28 код наручиоца заведена под бројем 1580 од 5.12.2016. године,
благовремена, одговарајућа, прихватљива и економски најповољнија, па предлаже наручиоцу да њему
додели уговор.
ПАРТИЈА 2Х
За партију 2Х понуду је поднело 3 понуђача:
1.
Р.
бр.

Број под којим је
понуда заведена

Назив и седиште понуђача

Датум пријема

Час пријема

1.

AIGO BUSINESS SYSTEM d.o.o., Beograd,
Knjeginje Zorke 25-27

1586

05.12.2016.

11,35

Понуда р.бр 1 је поднета: самостално
Укупна понуђена цена без ПДВ-а: 1009884.70 динара;
Рок испоруке: 10 данa
Рок важења понуде: 30 дана
Гарантни рок: 24 месеца
Уочени недостаци у понуди: нема
2.
Р.
бр.

Број под којим је
понуда заведена

Назив и седиште понуђача

Датум пријема

2

1587

Technology Experts d.o.o., Beograd, Hadži
Đerina 2

05.12.2016.

Час пријема
11,45

Понуда је поднета: самостално
Укупна понуђена цена без ПДВ-а: 1030082.39 динара
Рок испоруке: 10 данa
Рок важења понуде: 30 дана
Гарантни рок: 24 месеци
Уочени недостаци у понуди: нема
3.
Р.
бр.

Број под којим је
понуда заведена

Назив и седиште понуђача

Датум пријема

Час пријема

3

1578

Easy Computers J2M d.o.o Veljka Petrovića
67, 11030 Beograd

05.12.2016.

10,00

Понуда је поднета: самостално
Укупна понуђена цена без ПДВ-а: 957615, 00 динара
5
Уочени недостаци у понуди: нема
Избор између одговарајућих и прихватљивих понуда применом критеријума „економски
најповољнија понуда“, вршиће се рангирањем понуда на основу следећих елемената и критеријума и пондера
одређених за те елементе критеријума:
Р. бр.
1.
2.

Елемент критеријума
Најнижа цена
Гарантни рок

Број пондера
95
5

Максималан број пондера је 100.
Само понуде за које је оцењено да су одговарајуће, и које нису одбијене као неприхватљиве, биће рангиране
за сваки елемент критеријума односно за сваки елемент критеријума биће формирана ранг листа. Коначна
ранг листа понуђача се формира на основу збира пондера добијених на основу сваког појединачног елемента
критеријума. Укупан број пондера ће се обрачунавати по формули: Укупан број пондера = (најнижа
понуђена цена / понуђена цена * 95) + број пондера за гарантни рок према скали: 12-24 месеца 2 пондера; 2436 месеци 4 пондера; више од 42 месеца 5 пондера. Понуда понуђача која у збиру има највећи број пондера
се сматра најповољнијом понудом и том понуђачу ће се доделити уговор. У ситуацији када постоје две или
више понуда са истим укупним бројем пондера, Наручилац ће доделити уговор оном понуђачу, чији је рок
испоруке краћи. Уколико постоје две или више понуда са истим бројем пондера и истим роком испоруке,
наручилац ће доделити уговор оном понуђачу, чији је рок важења понуде дужи.
Начин примене методологије за доделу пондера:

1)ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА НАЈНИЖА ЦЕНА:Обрачунава се по формули најнижа понуђена
цена / понуђена цена * 95
РАНГ ЛИСТА ЗА ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 1. НАЈНИЖА ЦЕНА:
Р. бр.
1
2
3

Назив и седиште понуђача
Easy Computers J2M d.o.o
AIGO BUSINESS SYSTEM d.o.o.,Бeograd,
Technology Experts d.o.o., Beograd,

Број пондера
95,00
90,08
88,32

2)ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА ГАРАНТНИ РОК:Обрачунава се према скали: 12-24 месеца 2
пондера; 24-36 месеци 4 пондера; више од 42 месеца 5 пондера
РАНГ ЛИСТА ЗА ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 2. ГАРАНТНИ РОК:
Р. бр.
1
2
3

Назив и седиште понуђача
Easy Computers J2M d.o.o
AIGO BUSINESS SYSTEM d.o.o.,Бeograd,
Technology Experts d.o.o., Beograd,

Број пондера
2
2
5

Ранг листа прихватљивих понуда применом критеријума за доделу уговора:
Коначна ранг листа понуђача се формира на основу збира пондера добијених на основу сваког
појединачног елемента критеријума.

Р. бр.

Назив понуђача

1. Easy Computers J2M d.o.o
AIGO BUSINESS SYSTEM
2.
d.o.o.,Бeograd,
3. Technology Experts d.o.o., Beograd,

Елементи критеријума
Гарантни
Најнижа цена
рок
Број
Број пондера
пондера
95,00
5
90,08
2

100
92,08

88,32

90,32

2

УКУПНО
ПОНДЕРА

Понуђач којем се додељује уговор:
Комисија за обједињену набавку констатује да је понуда понуђача Easy Computers J2M d.o.o ,са седиштем у
Београду, ул. Вељка Петровића 67, 11030 Beogradкод наручиоца заведена под бројем 1578 од 5.12.2016.
године, благовремена, одговарајућа, прихватљива и економски најповољнија, па предлаже наручиоцу да
њему додели уговор.
ПАРТИЈА 2И
За партију 2И понуду је поднело 3 понуђача:
1.
Р.
бр.

Број под којим је
понуда заведена

Назив и седиште понуђача

Датум пријема

1.

1586

AIGO BUSINESS SYSTEM d.o.o., Beograd,
Knjeginje Zorke 25-27

05.12.2016.

Понуда је поднета: самостално
Укупна понуђена цена без ПДВ-а: 906490, 00 динара;
Рок испоруке: 10 данa
Рок важења понуде: 30 дана
Гарантни рок: 36 месеца

Час пријема
11,35

Уочени недостаци у понуди: нема
Р.
бр.

Број под којим је
понуда заведена

Назив и седиште понуђача

Датум пријема

2

1587

Technology Experts d.o.o., Beograd, Hadži
Đerina 2

05.12.2016.

Час пријема
11,45

Понуда је поднета: самостално
Укупна понуђена цена без ПДВ-а: 924619.80 динара
Рок испоруке: 10 данa
Рок важења понуде: 30 дана
Гарантни рок: 36 месеци
Уочени недостаци у понуди: нема
Р.
бр.

Број под којим је
понуда заведена

Назив и седиште понуђача

Датум пријема

Час пријема

3

1578

Easy Computers J2M d.o.o Veljka Petrovića
67, 11030 Beograd

05.12.2016.

10,00

Понуда р.бр. 3 је поднета: самостално
Укупна понуђена цена без ПДВ-а: 912680, 00 динара
Рок испоруке: 20 данa
Рок важења понуде: 30 дана
Гарантни рок: 36 месеци
Уочени недостаци у понуди: нема
Избор између одговарајућих и прихватљивих понуда применом критеријума „економски
најповољнија понуда“, вршиће се рангирањем понуда на основу следећих елемената и критеријума и пондера
одређених за те елементе критеријума:
Р. бр.
1.
2.

Елемент критеријума
Најнижа цена
Гарантни рок

Број пондера
95
5

Максималан број пондера је 100.
Само понуде за које је оцењено да су одговарајуће, и које нису одбијене као неприхватљиве, биће рангиране
за сваки елемент критеријума односно за сваки елемент критеријума биће формирана ранг листа. Коначна
ранг листа понуђача се формира на основу збира пондера добијених на основу сваког појединачног елемента
критеријума. Укупан број пондера ће се обрачунавати по формули: Укупан број пондера = (најнижа
понуђена цена / понуђена цена * 95) + број пондера за гарантни рок према скали: 12-24 месеца 2 пондера; 2436 месеци 4 пондера; више од 42 месеца 5 пондера. Понуда понуђача која у збиру има највећи број пондера
се сматра најповољнијом понудом и том понуђачу ће се доделити уговор. У ситуацији када постоје две или
више понуда са истим укупним бројем пондера, Наручилац ће доделити уговор оном понуђачу, чији је рок
испоруке краћи. Уколико постоје две или више понуда са истим бројем пондера и истим роком испоруке,
наручилац ће доделити уговор оном понуђачу, чији је рок важења понуде дужи.
Начин примене методологије за доделу пондера:
1)ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА НАЈНИЖА ЦЕНА:Обрачунава се по формули најнижа понуђена
цена / понуђена цена * 95
РАНГ ЛИСТА ЗА ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 1. НАЈНИЖА ЦЕНА:
Р. бр.
1

Назив и седиште понуђача
AIGO BUSINESS SYSTEM d.o.o.,Бeograd,

Број пондера
95,00

2
3

Easy Computers J2M d.o.o
Technology Experts d.o.o., Beograd,

94,35
93,14

2)ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА ГАРАНТНИ РОК:Обрачунава се према скали: 12-24 месеца 2
пондера; 24-36 месеци 4 пондера; више од 42 месеца 5 пондера
РАНГ ЛИСТА ЗА ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 2. ГАРАНТНИ РОК:
Р. бр.
1
2
3

Назив и седиште понуђача
AIGO BUSINESS SYSTEM d.o.o.,Бeograd,
Easy Computers J2M d.o.o
Technology Experts d.o.o., Beograd,

Број пондера
3
3
3

Ранг листа прихватљивих понуда применом критеријума за доделу уговора:
Коначна ранг листа понуђача се формира на основу збира пондера добијених на основу сваког
појединачног елемента критеријума.

Р. бр.

Назив понуђача

AIGO BUSINESS SYSTEM
d.o.o.,Бeograd,
2. Easy Computers J2M d.o.o
3. Technology Experts d.o.o., Beograd,
1.

Елементи критеријума
Гарантни
Најнижа цена
рок
Број
Број пондера
пондера

УКУПНО
ПОНДЕРА

95,00

3

98,00

94,35
93,14

3
3

97,35
96,14

Понуђач којем се додељује уговор:
Комисија за обједињену набавку констатује да је понуда понуђача AIGO BUSINESS SYSTEM
d.o.o.,Бeograd,са седиштем у Београду, ул. Кнегиње Зорке 25-27 код наручиоца заведена под бројем 1586 од
5.12.2016. године, благовремена, одговарајућа, прихватљива и економски најповољнија, па предлаже
наручиоцу да њему додели уговор.
Из свега наведеног, прихватају се предлози Комисије по партијама о избору најприхватљивије понуде па је
сходно томе донета одлука као у диспозитиву.
Поука о правном леку: против ове одлуке може се поднети приговор Комисији у року од пет дана од дана
објављивања одлуке на сајту Универзитета.

Ректор
________________________
Проф. др Младен Веиновић
Директор
__________________________
Проф. др Вера Петровић
Доставити:
- именованима
- Служба за рачуноводство и финансије
- Правној служби
- архиви

