
Агенција за лиценцирање 

Наручилац стечај них управника 

Адреса Ул. Теразије 23 

Место Београд 

Број одлуке rv бр. 14 - 111512018- 14 

Датум 25. децемба2 2018. године 

На основу члана 108. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", 
број 124/12, 14/15 и 68/15), а у складу са Извештајем комисије о стручној оцени понуда у 
поступку јавне набавке за набавку добра-рачунари и рачунарска опрема за потребе 

Агенције за лиценцирање стечај них управника-поновни поступак IV бр.14-111512018- 13 од 
25. децембра 2018. године, в.д. директора Агенције за лиценцирање стечајних управника, 
дана 25. децембра 2018. године, доноси: 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

у поступку јавне набавке 

рачунара и рачунарске опреме за потребе Агенције за лиценцирање стечајних 

управника-поновни поступак 

редни број ЈНД МВ lЗа/2018 

1. У поступку јавне набавке добра-рачунари и рачунарска опрема за потребе 

Агенције за лиценцирање стечајних управника-поновни поступак, број јавне набавке ЈНД 

МВ ЈЗа/2018, уговор се додељује фирми "СУПЕРМИКРО" doo Београд, Кронштатска 
5, Београд, чија укупна цена износи 3.743.259,14. динара без ПДВ-а, односно 4.491.910,95 
динара са ПДВ-ом. 

2. Ову одлуку објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници 

Наручиоца. 

Образложење 

Наручилац је у складу са чланом 53. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени 
гласник РС", број 124/12, 14115 и 68/15), дана 13. децембра 2018. године, донео Одлуку о 
покретању поновног поступка јавне набавке за набавку рачунара и рачунарске опреме за 

потребе Агенције за лиценцирање стечајних управника, број ЈНД МВ 1 За/2018. 
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца пристигла је 1 понуда. 
Након спроведеног поступка отвараља понуда Комисија за јавну набавку рачунара 

и рачунарске опреме за потребе Агенције за лиценцирање стечајних управника-поновни 

поступак, бр. ЈНД МВ lЗа/2018, приступила је стручној оцени понуда и сачинила извештај 

о истом. 

У извештају о стручној оцени понуда IV бр. 14-1/15/2018-13 од 25. децембра 2018. 
године, Комисија за јавну набавку рачунара и рачунарске опреме за потребе Агенције за 

лиценцирање стечајних управника, бр. ЈНД МВ 13а/2018 је констатовала следеће: 



1) Подаци о јавној набавци: 

Набавка рачунара и рачунарске 

Предмет јавне набавке опреме за потребе Агенције за 

лиценцирање стечајних управника 

Редни број јавне набавке ЈНД МВ 13а/2018 

Процењена вредност јавне набавке 3.750.000,00 динара 
(без ПДВ-а) 

30200000 рачунарска опрема и 

Ознака из општег речника набавке материјал 

2) Укупан број поднетих понуда: 

Назив/име понуђача 

Благовремене понуде Датум пријема и час 

1 1"СУПЕРМИКРО" доо Београд, 24.12.2018. године, 11.25 
Кронштатска 5, Београд часова 

Неблаrовремене понуде: 

Констатује се да није било неблаговремених понуда. 

3) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово 

одбијање: 

Констатује се даје достављена понуда прихватљива и да иста није одбијена. 

4) Назив или шифра понуђача, број под којим је понуда заведена, цена и евентуални 
попусти које понуђач нуди, 1юдаци из понуде који су одређени као елементи критеријума, 

а који се могу нумерички 11риказати и евентуално други подаци из понуде, следећим 
редоследом: 

1. Број и датум понуде под којим је понуда Број 11/18 од 20.12.2018. године 
заведена код Понуђача: 

2. Назив или шифра понуђача: "СУПЕР МИКРО" доо, 

Кронштатска 5, Београд 
3. Понуђена цена и евентуални попусти су 

изражени у динарима 

---~--

- укупна цена без ПДВ-а 3.743.259,14 динара 
- укупна цена са ПДВом 4.491.910,95 

динара 

4. Подаци из понуде који су одређени као 

елементи критеријума: 

-укупна цена без ПДВа 3.743.259,14 динара 
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-укупна цена са ПДВом 4.491.910,95 динара 

5. Други подаци из понуде: 

- Начин и рок плаћања 2 дана по испостављању рачуна 
-Рок испоруке сервера 40 дана 
-Рок испоруке осталих добара 30 дана 
-Рок важења понуде 30 дана 
-Рок одзива на рекламацију за остала добра 48 сати 
-Рок одзива на рекламацију за десктоп и лаптом Next business Day On-site Service 
рачунаре 

Понуда Понуђача: "СУПЕРМИКРО" doo Београд, Кронштатска 5, Београд садржи 
све доказе о испуњености услова тражене конкурсном документацијом. 

Достављено је: 

• Образац 1 - изјава; 

• Образац 2 - понуда; 

• Образац 3 - модел уговора; 

• Образац 4 - образац трошкова припреме понуде; 

• Образац 5 - образац изјаве о независној понуди; 

• Образац 6 - образац изјаве о испуњавању услова из чл.75. ст.2.; 

• Образац 7 - образщ изјаве о финансијском обезбеђењу; 
• Образац 9 - структуре цене 
• Потврда произвођача Lenovo од 12.12.2018. године даје понуђач овлашћени 

партнер у Lenovo партнерској мрежи за све производе из Lenovo производног 
програма 

• Потврда произвођача DELLEMC од 19.12.2018. године да је понуђач овлашћен за 
продају опреме марке Dell 

• Потврда произвођача Canon od 20.12.2018. године даје понуђач овлашћен за 
продају уређаја марке Canon; 

• Достављен картон депо нових потписа, менично овлашћење и захтев за регистрацију 

менице, као и бланко сопствена меница број АБ 6746020. 

Комисија за јавну набавку је накнадном провером података привредних друштава 

на порталу Агенција за привредне регистре, утврдила да је понуђач 

"СУПЕРМИКРО" доо Београд, активно привредно друштво, те да није у поступку . . 
стечаја или ликвидације. 

5) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово 
одбијање: 

Констатује се да понуда није одбијена и да је прихватљива у смислу члана 3. став 1. тачка 
33) Закона о јавним набавкама. 

6) Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена: 

С обзиром да је једина достављена пон у да по ну да Понуђача "Супермикро" доо Београд, то 

није вршено рангирање понуда према критеријуму за оцењивање понуда, већ се констатује 

даје иста прихватљива у смислу члана 3. став 1. тачка 33) Закона о јавним набавкама: 
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Понуђена 

Назив/име понуђача 
цена -

укупна цена 

(без ПДВ-а) 

1"СУПЕРМИКРО" ~~о-Бе~г~ад, Кронштатска 5, Београд 3.743.259,14 
динара 

7) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија: 
Комисија, после стручне оцене понуда, констатује даје једина понуда понуђача 

"СУПЕРМИКРО" doo Београд, Кронштатска 5, Београд, прихватљива у смислу члана 
3. став 1. тачка 33) Закона о јавним набавкама и предлаже наручиоцу његов избор. 

Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача: 

да не х 

8) Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке о додели 
уговора, те је на основу законског овлашћења донело одлуку о додели уговора којом се 

уговор додељује понуђачу "СУПЕРМИКРО" доо, Београд, Кронштатска 5, Београд, чија 
понуда број 11/18 од 20.12.2018. године, је прихватљива. 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове одлуке понуђач може наручиоцу поднети 

захтев за заштиту права у року од 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних 
набавки, непосредно Наручиоцу, а копија захтева истовремено се доставља Републичкој 

комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. 
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