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Република Србија  

ОПШТИНСКА УПРАВА 

ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

Ул.Пролетерских бригада бб 

Број:I-404/1-93/2016 

Дана: 06.12.2016.године  

Интернет страница наручиоца:  

www.kursumlija.org 

К у р ш у м л и ј а  

 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 

14/2012 и 68/2015), В.Д. Начелника општинске управе општине Куршумлија доноси 

 

ОДЛУКУ 

О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

У поступку јавне набавке мале вредности добара – Набавка штампача за потребе 

општинске управе, број јавне набавке 93/2016 УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ П.Д. „СЕРВИС 

СЛОГА“ Д.О.О Ниш, ул. Топличина број 2, 18000 Ниш, ПИБ 100337413, мат.број 

17045652, број рачуна 325-9500800001401-17, заступник Десимир Николић, као 

најповољнијем понуђачу по основу понуде број I-404/1-93-3 од 30.11.2016. године. 

Укупна цена: 274.700,00 динара без ПДВ-а; 

Ову одлуку у року од три дана објавити на Пoрталу јавних набавки и интернет 

страници наручиоца. 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Наручилац је дана 18.11.2016. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале 

вредности број I-404/1-93/2016, за јавну набавку добара – Набавка штампача за потребе општинске 

управе. 

Процењена вредност јавне набавке у укупном износу без ПДВ-а  износи 300.000,00 динара. 

Ознака за предметну јавну набавку у речнику јавне набавке: Опрема за фотокопирање и 

офсет штампу 30120000. 

Дана 18.11.2016. године наручилац је објавио позив за подношење понуда на Порталу јавних 

набавки (шифра 1292904) и интернет страни наручиоца: www.kursumlija.org, у складу са чланом 57. 

ЗЈН.  

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспело је 3 (три) понуде.  

Комисија за јавне набавке је после отварања понуда спровела стручно оцењивање понуда и 

саставила извештај. 

У извештају о стручној оцени понуда, бр. I-404/1-93/2016 од 06.12.2016. године, комисија за 

јавне набавке, констатовала је следеће: 

 

Благовремено тј. до времена предвиђеног за подношење понуда приспело је 3 (три) 

благовремене понуде и то:   

 

1. „БИРОДЕВЕЛОПИНГ“ Д.О.О Ниш, ул. ПЦ Душанов базар, Кула л.108, Цара 

Душана број 54-72, 18000 Ниш, ПИБ 100336347, мат.број 17113003, број рачуна 105-6594-35, 

заступник Тодоровић Соња. 

 

„БИРОДЕВЕЛОПИНГ“ Д.О.О Ниш нуди да штампаче за потребе општинске управе 

испоручи по следећим условима:  
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- Укупна понуђена цена добара у динарима без ПДВ-а: 299.990,00 динара без ПДВ-а; 

- Рок плаћања: 16 дана од дана пријема фактуре/рачуна;  

- Рок важења понуде: 31 дана од дана јавног отварања понуда; 

- Рок за испоруку: 10 дан од дана закључења уговора. 

- Понуђени модел:  ДЕВЕЛОП ИНЕО 185 

 

 Комисија је прегледала понуду, те је оценила исту као одговарајућу и  прихватљиву.    

 

2. „PC Market“ Ниш, ул. Стара железничка колонија број 11/9, 18000 Ниш, ПИБ 

108785850, мат.број 63701416, број рачуна 105-15703-62, заступник Драган 

Стефановић. 

 

„PC Market“ Ниш нуди да штампаче за потребе општинске управе испоручи по следећим 

условима:  

 

 

- Укупна понуђена цена добара у динарима без ПДВ-а: 312.400,00 динара без ПДВ-а; 

- Рок плаћања: 15 дана од дана пријема фактуре/рачуна;  

- Рок важења понуде: 30 дана од дана јавног отварања понуда; 

- Рок за испоруку: 30 дан од дана закључења уговора. 

- Понуђени модел:  ДЕВЕЛОП ИНЕО 185 

 

 Комисија је прегледала понуду, те је оценила исту као одговарајућу али  неприхватљиву из 

разлога што понуђач није доставио образац број 6.3.1. – Изјаву о испуњености услова, нити је на 

други начин доказао да испуњава обавезне услове за учешће у предметном поступку јавне набавке, а 

такође није доставио попуњен, потписан и оверен образац структуре цене.    

 

3. П.Д. „СЕРВИС СЛОГА“ Д.О.О Ниш, ул. Топличина број 2, 18000 Ниш, ПИБ 

100337413, мат.број 17045652, број рачуна 325-9500800001401-17, заступник Десимир 

Николић. 

 

П.Д. „СЕРВИС СЛОГА“ Д.О.О Ниш нуди да штампаче за потребе општинске управе 

испоручи по следећим условима:  

 

- Укупна понуђена цена добара у динарима без ПДВ-а: 274.700,00 динара без ПДВ-а; 

- Рок плаћања: 15 дана од дана пријема фактуре/рачуна;  

- Рок важења понуде: 32 дана од дана јавног отварања понуда; 

- Рок за испоруку: 30 дан од дана закључења уговора. 

- Понуђени модел:  ДЕВЕЛОП ИНЕО 185 

 

 Комисија је са посебном пажњом прегледала понуду, те је оценила исту као одговарајућу и  

прихватљиву.    

 

Примљене понуде понуђача  које су оцењене као одговарајуће и прихватљиве, комисија рангира 

примењујући критеријум за оцењивање понуда „најниже понуђена цена“ на следећи начин: 

 

Р.б. Понуђач 

 

„ понуђена цена“ 

у динарима без ПДВ-а 

1.  П.Д. „СЕРВИС СЛОГА“ Д.О.О Ниш 274.700,00 

2.  „БИРОДЕВЕЛОПИНГ“ Д.О.О Ниш 299.990,00 

 
На основу извршене стручне оцене понуда, примењујући критеријум „најниже понуђена 

цена“, у складу са чланом 105 став 2 тачка 7  Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр.  
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