ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„КОМУНАЛАЦ“ ЈП ИНЂИЈА
Војводе Степе 20/III, Инђија, тел: 022/561-002, факс: 022/561-343, e-mail: komunalac@indjija.net,
http://www.komunalac-indjija.com, матични број: 08584877, ПИБ 101613376, шифра делатности 3811

__________________________________________________
Број: 305/н
Дана 22.10.2015. године
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр.
124/2012, 14/2015 и 68/2015), Директор ЈКП „Комуналац“ Инђија, доноси:

ОДЛУКУ
о додели уговора
Уговор за јавну набавку услуга – Одржавање софтверског програма - PoIS Пословни интегрални информациони систем на период од 12 месеци, број
20/2015, додељује се понуђачу „Инфософт“ Доо Београд за понуду бр. 201
од 20.10.2015. године.
Образложење
Наручилац је дана 13.10.2015. године донео Одлуку о покретању јавне набавке
у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда бр.
299/н,сходно члану 36. став 1. тачка 2 Закона о јавним набавкама ради јавне
набавке услуга – Одржавање софтверског програма - PoIS - Пословни
интегрални информациони систем на период од 12 месеци, број 20/2015. За
покретање овог поступка Наручилац је добио позитивно мишљење Управе за
јавне набавке број 404-02-3220/15 од 01.10.2015.године.
За наведену јавну набавку наручилац је послао позив и конкурсну
документацију понуђачу дана 13.10.2015.године, а Обавештење о покретању
преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда,
конкурсну документацију и Мишљење Управе за јавне набавке објавио на
Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца дана 13.10.2015.
године.
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспела је 1 (једна)
понуда.
Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила
стручној оцени понуда и сачинила извештај о истом.
У извештају о стручној оцени понуда бр. 304/н од 22.10.2015 године, Комисија за
јавне набавке је констатовала следеће:
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1. Подаци о јавној набавци:
Редни број јавне набавке

20/2015

Врста предмета јавне набавке

услуге
Одржавање софтверског програма PoIS Пословни интегрални информациони
систем на период од 12 месеци

Предмет јавне набавке
Процењена вредност јавне набавке

600.000,00
јавна набавка у преговарачком поступку без
објављивања позива за подношење понуда

Врста поступка јавне набавке

2. Укупан број поднетих понуда: 1 (једна)
Основни подаци о понуђачима
Благовремене понуде
1.

„Инфософт“ Доо Београд, Миленка Веснића бр. 3

Неблаговремене понуде
1.

/
3. Критеријум за оцењивање понуде је: најниже понуђена цена.
4. Комисија на јавном отварању понуда је констатовала следеће:
-

да је понуда понуђача „Инфософт“ Доо Београд благовремена, исправна и
прихватљива
да су елементи понуде следећи:

Цена за месечно одржавање без ПДВ-а

49.500,00

Укупна цена за 12 месеци без ПДВ-а

594.000,00

Цена за месечно одржавање са ПДВ-ом

59.400,00

Укупна цена за 12 месеци са ПДВ-ом

712.800,00

Рок и начин плаћања

45 дана од дана пријема
исправне фактуре

2

30 дана

Рок важења понуде

(мин 30 дана) од дана отварања
понуде

Рок извршења:
Понуђач је у обавези да по пријему писменог захтева од стране наручиоца
са роком одзива од 24 сата уклони неправилност у функционисању
апликативног софтвера у року који неможе бити дужи од 48 часова.
У случају потпуног прекида оперативног рада POIS-а понуђач је дужан да
одмах по пријему обавештења од стране наручиоца предузме све мере за
успостављање оперативног рада система.
Место извршења:
Место извршења услуге је на теритрији општине Инђија, тј. на свим
местима где се налазе инсталирани модули софтвера код наручиоца.
-

да је овлашћени представник понуђача „Инфософт“ Доо Београд,
Миша Валок присуствовао отварању понуде и преговарању,

-

да је овлашћени представник одобрио попуст на првобитну понуду
током преговарања,

-

да су елементи понуде након преговарања седећи:

Цена за месечно одржавање без ПДВ-а

48.000,00

Укупна цена за 12 месеци без ПДВ-а

576.000,00

Цена за месечно одржавање са ПДВ-ом

57.600,00

Укупна цена за 12 месеци са ПДВ-ом

691.200,00

Рок и начин плаћања

45 дана од дана пријема
исправне фактуре
30 дана

Рок важења понуде

(мин 30 дана) од дана отварања
понуде

Рок извршења:
Понуђач је у обавези да по пријему писменог захтева од стране наручиоца
са роком одзива од 24 сата уклони неправилност у функционисању
апликативног софтвера у року који неможе бити дужи од 48 часова.
У случају потпуног прекида оперативног рада POIS-а понуђач је дужан да
одмах по пријему обавештења од стране наручиоца предузме све мере за
успостављање оперативног рада система.
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Место извршења:
Место извршења услуге је на теритрији општине Инђија, тј. на свим
местима где се налазе инсталирани модули софтвера код наручиоца.
Комисија, после стручне оцене понуде, предлаже да се уговор о јавној набавци
додели понуђачу „Инфософт“ Доо Београд.
Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке, те
је на основу законског овлашћења донело одлуку о додели уговора којом се
уговор о јавној набавци додељује понуђачу Инфософт“ Доо Београд.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке понуђач може
поднети захтев за заштиту права
у року од 10 дана од дана објављивања
исте на Порталу јавних набавки.

Директор:
Дипл.правник Славко Пувача
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