РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА ОПШТИНА ВРАЧАР
Комисија за јавну набавку
Број: 404/2-10/2017
Датум: 3.3.2017. године
Београд, Његошева 77
На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник Републике Србије”, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015),
oбјављује се:
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ
УГОВОРУ
Назив наручиоца: Градска општина Врачар
Адреса наручиоца: Његошева 77, Београд
Интернет страница наручиоца: http://www.vracar.org.rs/
Врста наручиоца: Орган државне управе
Врста поступка јавне набавке: Преговарачки поступак јавне набавке са објављивањем позива
за подношење понуда
Врста предмета: Добра
Опис предмета набавке, назив и ознака из Општег речника набавки:
Предмет поступка je куповина 4 преносива рачунара за потребе Градске општине Врачар.
Назив и ознака из Општег речника набавки: Преносиви рачунари, 30213100.
Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:
Након спроведеног отвореног поступка јавне набавке, Одлуком о додели уговора председника
Градске општине Врачар број 920-405/2016-VIII од 25.1.2017. године утврђено је да је за партију 2
– куповина 4 преносива рачунара – своју понуду поднео једино понуђач ,,ГОЛУМ“ ДОО
БЕОГРАД, МАТИЧНИ БРОЈ: 06180418, ПИБ: 100154297 и да наведена понуда испуњава све
законске услове и захтеве Наручиоца из Конкурсне документације за партију 2, али да је понуђена
цена изнад процењене вредности за наведену партију, те је понуда оцењена као неприхватљива.
Услед тога, Наручилац је донео одлуку да на основу члана 35. став 1. тачка 1) Закона о јавним
набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), који гласи:
Наручилац може спроводити преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење
понуда ако у отвореном, рестриктивном или квалификационом поступку или конкурентном
дијалогу добије све неприхватљиве понуде, под условом да се првобитно одређени услови за
учешће у поступку, техничке спецификације и критеријуми за доделу уговора не мењају. Ако
наручилац одлучи да у преговарачки поступак позове само и све понуђаче који су учествовали у
отвореном, рестриктивном или квалификационом поступку или конкурентном дијалогу да допуне
своје понуде, тако да их учине прихватљивим, није дужан да објави позив за подношење понуда.
Понуђена цена у овом преговарачком поступку не може бити већа од понуђене цене у отвореном,
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рестриктивном или квалификационом поступку, односно конкурентном дијалогу, на преговарање
позове само понуђача који је учествовао у претходно спроведеном поступку, без објављивања
позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.
Уговорена вредност:
Уговор је закључен на износ од 215.046,68 динара без пореза на додату вредност, односно
258.056,02 динара са порезом на додату вредност.
Број примљених понуда: Позив за допуну понуде упућен је једино Понуђачу ,,ГОЛУМ“ ДОО
БЕОГРАД, МАТИЧНИ БРОЈ: 06180418, ПИБ: 100154297, те је и примљена једна понуда.
Највиша и најнижа понуђена цена:
Пошто је примљена само једна понуда, највиша и најнижа укупна цена су исте и износе 215.046,68
динара без пореза на додату вредност, односно 258.056,02 динара са порезом на додату вредност.
Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:
Пошто је примљена само једна понуда и она је прихватљива, највиша и најнижа укупна цена су
исте и износе 215.046.68 динара без пореза на додату вредност, односно 258.056,02 динара са
порезом на додату вредност.
Датум доношења одлуке о додели уговора: 22.2.2017. године
Датум закључења уговора: 2.3.2017. године
Основни подаци о добављачу:
,,ГОЛУМ“ ДОО БЕОГРАД, МАТИЧНИ БРОЈ: 06180418, ПИБ: 100154297.
Период важења уговора: Од дана потписивања до испуњења свих уговорених обавеза.

Ознака: К.2.01-3

Страна 2 од 2

