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Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Ковин 
“ УСТАНОВА ЗА СПОРТ “ КОВИН 
Број: 4/182-2018 
Дана:03.08.2018. године 
26220 Ковин, ул. ЈНА бр. 34 
Тел: 013/744-899 
Факс: 013/742-021 
Emailsportkovin@gmail.com 

 

На основу члана 107. и 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'', бр. 124/2012, 14/2015 и 

68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда број 4/182-2018од 02.08.2018. године 
''УСТАНОВА ЗА СПОРТ '' КОВИН – В.Д. ДИРЕКТОР,  доноси: 
 

 

О Д Л У К У 

о додели уговора 

за јавну набавку добара -  НАБАВKA РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ, ШТАМПАЧА,  
АУДИО ОПРЕМЕ И ОПРЕМЕ ЗА ВИДЕО НАДЗОР 

 
 

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ: 
ЗА ПАРТИЈУ  1 - понуђачу''Битс комп'' д.о.о. Ковин, број понуде 38/18 од 31.07.2018. 

године –за набавку рачунарске опреме и штампача. 
ЗА ПАРТИЈУ  2 - понуђачу''Битс комп'' д.о.о. Ковин, број понуде 38/18 од 31.07.2018. 

године –за набавку аудио опреме и опреме за видео надзор. 
Одлуку ће бити објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца, у 

року од три дана од дана доношења. 
 

О б р а з л о ж е њ е:  

 
Наручилацје дана 16.07.2018. године донео Одлуку о покретању поступка јавне 

набавке мале вредности занабавку добара- Набавка рачунарске опреме, штампача, аудио 
опреме и опреме за видео надзор, број 4/182-2018, обликоване у 2 (две) партије. 

Позив за достављање понуда и конкурсна документација објављени су на Порталу 
Управе за јавне набавке, интернет страници наручиоца, дана 21.07.2018. године. 

      Комисија за јавну набавку је спровела поступак отварања понуда  и сачинила Записник 
о отварању понуда бр. 4/182-2018 од 31.07.2018. године. 

 У Извештају о стручној оцени понуда број 4/182-2018 од 02.08.2018. године Комисија је 
констатовала следеће: 

Редни број јавне набавке у Плану јавних набавки за текућу годину је 1.1.1./2018. 
Предмет јавне набавке су добра- Набавка рачунарске опреме, штампача, аудио опреме 

и опреме за виодео надзор. 
Набавка се спроводи у две партије, и то: 
Партија 1 - Набавка ручунарске опреме и штампача и 
Партија 2 - Набавка аудио опреме и видео надзора. 
Ознака из општег речника набавке - 30200000 – рачунарска опрема и материјал,  
Јавна набавка ће се спровести у поступку јавне набавке мале вредности. 
Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 
Укупна вредност је 916.666,67дин. без ПДВ-а, а 1.100.000,00 дин. са ПДВ-ом.  

- Партија 1 – у износу од 656.666,67 дин. без ПДВ-а, а 788.000,00 са ПДВ-ом и 
- Партија 2 – у износу од 260.000,00 дин. без ПДВ-а, а 312.000,00 дин. Са ПДВ-ом; 
Средства за реализацију јавне набавке за 2018. годину обезбеђена су Одлуком о  буџету 

општине Ковин за 2018. годину(''Сл лист општине Ковин'', бр. 16/2017, 2/2018 и 7/2018) раздео 
4. глава 4.10. –''Установа за спорт'' Ковин, Програм 14– Развој спорта и омладине,програмска 
класификација1301-П4-Опремање сале за мале спортове; функција 810 - Услуге рекреације и 
спорта, позиција 441, економска класификација 512 – машине и опрема и Планом набавки 
Установе за спорт Ковин за 2018. годину. 
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Поступак јавне набавке спровeла је Комисија за јавну набaвку, која jeобразована  у 
складу са чланом 54. Закона о јавним набавкама  (''Сл. гласник РС'', број: 124/ 2012, 14/2015 и 
68/2015) у саставу: Сперанца Козица, зам. члана Комисије; Предраг Ђондовић, члан Комисијеи 
Верица Торлаковић Николић, члан комисије. 
 
Благовремено, до 31.07.2018. године до 15,00 часова, примљене су2 (две) понуда, и то: 
 

Број под којим је 
 понуда заведена 

Назив или шифра понуђача 
Датум 

пријема 
Време 

пријема 
За 

партију 

1/182-2018/1 

АЛАРМ ПРИМ ИНЖЕЊЕРИНГДОО Београд 
ул. Патријарха,     
11000 Београд 

31.07.2018. 10,10 

 
2 

1/182-2018/2 

БИТС КОМП ДОО К, вин 
ул. ЈНА бр. 32. 
26220 Ковин 

31.07.2018. 14,54 

 
1 и 2 

 
 
Комисијaзапредметну јавнунабавкујенаконпрегледа и 

провере,извршиластручнуоценупристиглихпонуду и констатоваласледеће: 
 
 
ПАРТИЈА 1 – НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ И ШТАМПАЧА 

 
За Партију 1 – Набавка рачунарске опреме и штампача пристигла је једна понуда, и то: 

- ''Битс комп'' д.о.о. Ковин 
 

1. Понуда понуђача''Битс комп'' д.о.о. Ковин јеодговарајућа и прихватљива.  
Понуда без ПДВ-а износи 645.910,10динара. Рок плаћања је 100% у року од најдуже 45 
дана од дана пријема исправне и регистроване фактуре/рачуна. Рок испоруке је 20 
календарских дана од дана закључења уговора, а на позив наручиоца.Место испоруке је 
Ковин, ул. ЈНА бр. 34. Гарантни рок на испоручену опрему је 24 месеца од дана испоруке, 
а за Тип 1, Тип 2 и Тип 3 је 36 месеци од дана испоруке, а што се констатује Записником 
о примопредаји. 
У складу са чланом 106. ЗЈН понуда понуђача ''Битс комп'' д.о.о. Ковин, број 38/18 од 
31.07.2018. године, нема битнихнедостатака, из понуде се може утврдити стварна 
садржина понуде и понуда не прелази износ процењене вредноси предметне јавне 
набавке, тако да је понуда прихватљива у смислу члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН. 
 

Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за одбијање 
 

 
 
 
Критеријум за оцењивање понуда је  ''најнижа понуђена цена'' 
 
Ранг листа понуђача:  у случају примене критеријума ''најнижа понуђена цена'' 

 

Ред.бр. НАЗИВ ПОНУЂАЧА Понуђена цена без ПДВ-а 

1. ''Битс комп'' д.о.о. Ковин 645.910,10 

 
Комисија је након прегледа и извршене стручне оцене понуда, сачинила писани 

Извештај о стручној оцени понуда и констатовала да је понудапонуђача ''Битс комп'' д.о.о. 
Ковин, број понуде 38/18 од 31.07.2018. године, а која је заведена код наручиоца под бројем 
4/182-2018/2 од 31.07.2018. године, заПартију 1 - Набавка рачунарске опреме и штампача, 
благовремена, одговарајућа и прихватљива у смислу члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН. 

 

Број под којим је 
понуда заведена 

Назив или шифра понуђача 
Разлози за одбијање понуде 

/ / / 
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Комисијапредлаже одговорном лицу наручиоца да донесеОдлуку о додели уговора 
и уговор закључи са понуђачем''Битс комп'' д.о.о. Ковин, број понуде 38/18 од 31.07.2018. 
године, заПартију 1 - Набавка рачунарске опреме и штампача. 

 
Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавну набавку дат у 

писаном Извештају о стучној оцени понуда бр. 4/182-2018 од 02.08.2018. године, те је на 
основу законског овлашћења донео Одлуку о додели уговора понуђачу ''Битс комп'' д.о.о. 
Ковин, број понуде 38/18 од 31.07.2018. године, заПартију 1 - Набавка рачунарске опреме и 
штампача. 

 
 

ПАРТИЈА 2 – НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ И ШТАМПАЧА 
 
За Партију 2– Набавка аудио опреме и опреме за видео надзор пристигле су две  
понуде, и то: 

- ''Аларм Прим инжењеринг''д.о.о. Београд 
- ''Битс комп'' д.о.о. Ковин 

 
 

1. Понуда понуђача''Аларм Прим инжењеринг''д.о.о. Београд јеодговарајућа и 
прихватљива.  
Понуда без ПДВ-а износи 257.000,00динара. Рок плаћања је 100% у року од најдуже 45 
дана од дана пријема исправне и регистроване фактуре/рачуна. Рок испоруке је 20 
календарских дана од дана закључења уговора, а на позив наручиоца.Место испоруке је 
Ковин, ул. ЈНА бр. 34. Гарантни рок на испоручену опрему је 24. месеца од дана 
испоруке, а што се констатује Записником о примопредаји. 
У складу са чланом 106. ЗЈН понуда понуђача''Аларм Прим инжењеринг''д.о.о. Београд, 
број 777 од 26.07.2018. године, нема битнихнедостатака, из понуде се може утврдити 
стварна садржина понуде и понуда не прелази износ процењене вредноси предметне 
јавне набавке, тако да је понуда прихватљива у смислу члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН. 
 

2. Понуда понуђача''Битс комп'' д.о.о. Ковин је одговарајућа и прихватљива.  
Понуда без ПДВ-а износи 254.908,00динара. Рок плаћања је 100% у року од најдуже 45 
дана од дана пријема исправне и регистроване фактуре/рачуна. Рок испоруке је 20 
календарских дана од дана закључења уговора, а на позив наручиоца.Место испоруке је 
Ковин, ул. ЈНА бр. 34. Гарантни рок на испоручену опрему је 24. месеца од дана 
испоруке, а што се констатује Записником о примопредаји. 
У складу са чланом 106. ЗЈН понуда понуђача ''Битс комп'' д.о.о. Ковин, број 38/18 од 
31.07.2018. године, нема битнихнедостатака, из понуде се може утврдити стварна 
садржина понуде и понуда не прелази износ процењене вредноси предметне јавне 
набавке, тако да је понуда прихватљива у смислу члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН. 
 

Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за одбијање 
 

 
 

 
К
Критеријум за оцењивање понуда је  ''најнижапонуђенацена'' 
 
Ранг листа понуђача:  у случају примене критеријума ''најнижа понуђена цена'' 

 

Ред.бр. НАЗИВ ПОНУЂАЧА Понуђена цена без ПДВ-а 

1. ''Битс комп'' д.о.о. Ковин 254.908.00 

2. ''Аларм Прим инжењеринг''д.о.о. Београд 257.000,00 

 
 

Број под којим је 
понуда заведена 

Назив или шифра понуђача 
Разлози за одбијање понуде 

/ 
 

/ / 
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Комисија је након прегледа и извршене стручне оцене понуда, сачинила писани 
Извештај о стручној оцени понуда и констатовала да је понудапонуђача ''Битс комп'' д.о.о. 
Ковин, број понуде 38/18 од 31.07.2018. године, а која је заведена код наручиоца под бројем 
4/182-2018/2 од 31.07.2018. године, за Партију 2 - Набавка аудио опреме и опреме за видео 
надзор благовремена, одговарајућа и прихватљива у смислу члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН. 

 
Комисијапредлажеодговорномлицунаручиоцада донесеОдлуку о доделиуговора и 

уговорзакључисанајповољнијим понуђачем''Битс комп'' д.о.о. Ковин, број понуде 38/18 од 
31.07.2018. године, за Партију 2 - Набавка аудио опреме и опреме за видео надзор. 
 

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавну набавку дат у 
писаном Извештају о стучној оцени понуда бр. 4/182-2018 од 31.07.2018. године, те је на 
основу законског овлашћења донео Одлуку о додели уговора понуђачу ''Битс комп'' д.о.о. 
Ковин, број понуде 38/18 од 31.07.2018. године, за Партију 2 - Набавка аудио опреме и 
опреме за видео надзор. 
 

 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове одлуке може се поднети захтев за заштиту 

права у року од 5 (пет)  дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки, сходно 
члану 149. став 6.  Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС “  број 124/2012, 14/2015 и 
68/2015). 

 
Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља 

Републичкој комисији. 
 
 

 
 

      В.Д. ДИРЕКТОР 
                                                                                       Дејан Јањевић, дипл.менаџер 
 
                                                                                           _________________________ 


