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Наручилац Република Србија 
Висока технолошка школа 
струковних студија 
Аранђеловац 

Адреса Јосифа Панчића бр.11 

Место Аранђеловац 

Број  01 

Датум 29.05.2018. 
 
 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/2012) 
директора доноси:  

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 
за набавку добара- Набавку рачунарске опреме ЈН МВ 03/2018 

 
УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу  Win Win shop д.о.о. Чачак, Кнеза Васе Поповића 18, Чачак, 
за понуду број 01-351/1 од 22.05.2018. године. 
 

О б р а з л о ж е њ е 

Наручилац је донео одлуку о покретању  поступка јавне набавке добара - Набавка 
рачунарске опреме ЈНМВ 03/2018. 

За наведену јавну набавку позив за подношење понуда и конкурсна документација 
су објављени на Порталу управе за јавне набавке и на сајту Високе технолошке школе 
струковних студија - Аранђеловац. 

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца пристигле су две 
понуде. 

Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавну набавку је приступила 
стручној оцени понуде и сачинила извештај о истом. 

У извештају о стручној оцени понуда бр. 01-361/1 од 24.05.2018. године, Комисија 
за јавну набавку је констатовала следеће: 

1) Предмет јавне набавке: Набавка рачунарске опреме 

2) Подаци из плана набавки који се односе на предметну јавну набавку: 

Редни број из Плана набавки 1.1.1. 

Интерни број ЈНМВ 03/2018 

Укупна процењена вредност без ПДВ-а  1.158.213,33 РСД  

Укупна процењена вредност са ПДВ-ом  1.389.856,00 РСД 

Врста предмета  добра 

Врста поступка Поступак јавне набавке мале вредности 

Оправданост набавке  

Начин утврђивања процењене 
вредности 

На основу обрачунске вредности из предходне 
три године и на основу финансијког плана 
наручиоца. 

Ознака из општег речника набавке  

 
30230000 – рачунарска опрема 
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Планирана вредност на 
конту/позицији  у фин.плану 

011220 

Врста поступка јавне набавке из 
Плана набавки 

Поступак јавне набавке мале вредности 

Месец покретања поступка мај 2018. 

Месец закључења уговора јун 2018. 

Месец извршења уговора јун 2018-септембар 2018. 
 

3) Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а): 1.158.213,33 РСД 

4) Основни подаци о понуђачима 

Ред. 
број 

Назив понуђача ПИБ Матични број 

1. 
Win Win shop д.о.о. Чачак 
Кнеза Васе Поповића 18 
Чачак 

100893688 07980485 

2. 
Информатика а.д. Београд 
Јеврејска 32 
Београд 

100001716 07024592 

 

5) Број поднетих понуда: 2 (две) 

У фази стручне оцене понуда је констатовано да је понуђач  Win Win shop д.о.о. Чачак, 

Кнеза Васе Поповића 18, Чачак, поднео исправну тражену документацију.  
 

6) Критеријум за избор је најнижа понуђена цена. 

7) Назив понуђача коме се додељује уговор: 

Комисија је после стручне оцене понуда предложила да се уговор о јавној набавци 
додели понуђачу Win Win shop д.о.о. Чачак, Кнеза Васе Поповића 18, Чачак,  за понуду број  
01-351/1 од 22.05.2018. године 

Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача: 

Да  Не    
 

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавну набавку, те је  
на основу законског овлашћења, донело одлуку као у диспозитиву. 

  ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
Против ове одлуке, захтев за заштиту права 
може да се поднесе у року од 5 дана од дана 
пријема исте. Захтев се подноси Републичкој 
комисији за заштиту права у поступцима 
јавних набавки, а предаје Наручиоцу. 

 

                        Директор  
Високе технолошке школе  

струковних студија - Аранђеловац 
                                                          

              _______________________ 
           Проф. др Ђорђе Михаиловић 


