
 

 

На основу члана 81. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', број 124/12), доносим 

 

 

                                                                      О Д Л У К А 

 

БИРА СЕ КАО НАЈПОВОЉНИЈА понуда понуђача ''SZTR SERVIS'', д.о.о   бр. 0212-2013 од 
02.12.2013. године, код наручиоца заведена под бројем 684/4-3 од 06.12.2013. године. 

                                                                        Образложење 

Наручилац је дана 29.11.2013. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале 
вредности 53/2013 бр. 684/1, за јавну набавку вредности, рачунарска опрема, лаптоп рачунар за 
потребе Математичког факултета. 

Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила стручној оцени 
понуда и сачинила извештак о истом, контстатовала је следеће: 

1. Поступак јавне набавке мале вредности спроводи  Математички факултет, Студентски трег 12-
16, Београд. 

2. Предмет уговора јавне набавке мале вредности  је набавка рачунаске опреме, лаптоп рачунар. 

3. У поступку јавне набавке је у року за достављање понуда пристигло 6(шест) понуда. 

  Благовремено, тј. до дана  09.12.2013. године до  15 часова, примљене су понуде следећих 
понуђача и то по наведеном редоследу: 

Број под којим је 
понуда заведена 

Назив или шифра 
понуђача 

Датум пријема  час 

684/4‐1  DS Computers, doo, 
Београд 

06.12.2013.  14.00 

684/4‐2  ЕGO Computers, doo, 
Београд 

06.12.2013.  14.05 

684/4‐3  SZTR Servis, doo, 
Београд 

06.12.2013.  14.10 

684/4‐4  MS Copy, doo, Београд  09.12.2013.  12.00 
684/4‐5  Elektro data, doo, 

Београд 
09.12.2013.  14.35 

684/4‐6  Direct link, doo, 
Београд 

09.12.2013.  14.50 

 



Неблаговремене понуде: НИЈЕ БИЛО 

Назив понуђача, број под којим је понуда заведена, цена и други подаци из понуде: 

посебно), следећим редоследом: 

посебно), следећим редоследом: 

Број под којим је понуда заведена  684/4‐1 
Назив или шифра понуђача  DS Computers, doo, Београд 
Понуђена цена и евентуални попусти  60.700,00 без ПДВ‐а, 65.556,00 са ПДВ‐ом 
Подаци из понуде који су одређени као 
елементи критеријума 
Модел:  
 
 
 
 
 
 

- Рок и начин плаћања  
      ‐       рок гаранције 
       ‐      рок испоруке   

      ‐       место и начин испоруке:                                  

      ‐       рок важења понуде  

                                                                                               

 

 
 
ASUS X552VL‐ SX016D     (Intel Core i5 3230M (3M 
Cache), 16,5 HD, 8GB DDR3 1333, Hard disk SATA 
750GB 5400 rpm 2,5, Graficka karta NVIDIA 
Geforce GT710M, DDR3 1GB, BT, 4 Cell.) 

 
 
Авансно 
24 месеца 
2 дана по авансној уплати 
 
На адресу наручиоца 
 
До 30.12.2013. 

Други подаци из понуде  / 
 

Број под којим је понуда заведена  684/4‐2 
Назив или шифра понуђача  ЕGO Computers, doo, Београд 
Понуђена цена и евентуални попусти  60.900,00 без ПДВ‐а, 65.772,00 са ПДВ‐ом 
Подаци из понуде који су одређени као 
елементи критеријума 
Модел:  
 
 
 
 
 
 

- Рок и начин плаћања  
      ‐       рок гаранције 
       ‐      рок испоруке   

 
 
ASUS X552VL‐ SX016D     (Intel Core i5 3230M (3M 
Cache), 16,5 HD, 8GB DDR3 1333, Hard disk SATA 
750GB 5400 rpm 2,5, Graficka karta NVIDIA 
Geforce GT710M, DDR3 1GB, BT, 4 Cell.) 
 
 
 
Авансно 
24 месеца 
Одмах по уплати 



      ‐       место и начин испоруке:                                  
      ‐       рок важења понуде  
                                                                                               
 

На адресу наручиоца 
До 30.12.2013. 

Други подаци из понуде  /
 

 

Број под којим је понуда заведена  684/4‐3 
Назив или шифра понуђача  SZTR Servis, doo, Београд 
Понуђена цена и евентуални попусти  60.000,00 без ПДВ‐а, 64.800,00 са ПДВ‐ом 
Подаци из понуде који су одређени као 
елементи критеријума 
Модел:  
 
 
 
 
 
 

- Рок и начин плаћања  
      ‐       рок гаранције 
       ‐      рок испоруке   
      ‐       место и начин испоруке:                                  
      ‐       рок важења понуде  
                                                                                               
 

 
 
ASUS X552VL‐ SX016D     (Intel Core i5 3230M (3M 
Cache), 16,5 HD, 8GB DDR3 1333, Hard disk SATA 
750GB 5400 rpm 2,5, Graficka karta NVIDIA 
Geforce GT710M, DDR3 1GB, BT, 4 Cell.) 
 
 
 
Авансно 
24 месеца 
3 дана по уплати 
По спецификацији наручиоца 
До 30.12.2013. 

Други подаци из понуде  / 
 

 

Број под којим је понуда заведена  684/4‐4 
Назив или шифра понуђача  MS Copy, doo, Београд 
Понуђена цена и евентуални попусти  51.500,00 без ПДВ‐а, 55.620,00 са ПДВ‐ ом 
Подаци из понуде који су одређени као 
елементи критеријума 
Модел:  
 
 
 
 
 
 

- Рок и начин плаћања  
      ‐       рок гаранције 
       ‐      рок испоруке   

 
 
ASUS X552VL‐ SX016D     (Intel Core i5 3230M (3M 
Cache), 15,6 HD, 4GB DDR3 1333, Hard disk SATA 
750GB 5400 rpm 2,5, Graficka karta NVIDIA 
Geforce GT710M, DDR3 1GB, BT, 4 Cell.) 
 
 
 
Авансно 
24 месеца 
2 дана по уплати 



      ‐       место и начин испоруке:                                  
      ‐       рок важења понуде  
                                                                                               
 

На адресу наручиоца 
30 дана 

Други подаци из понуде  /
 

Број под којим је понуда заведена  684/4‐5 
Назив или шифра понуђача  Elektro data, doo, Београд 
Понуђена цена и евентуални попусти  56.500,00 без ПДВ‐а, 62.150,00 са ПДВ‐ ом 
Подаци из понуде који су одређени као 
елементи критеријума 
Модел:  
 
 
 
 
 
 

- Рок и начин плаћања  
      ‐       рок гаранције 
       ‐      рок испоруке   
      ‐       место и начин испоруке:                                  
      ‐       рок важења понуде  
                                                                                               
 

 
 
ASUS X552VL‐ SX016D     (Intel Core i5 3230M (3M 
Cache), 15,6 HD, 4GB DDR3 1333, Hard disk SATA 
750GB 5400 rpm 2,5, Graficka karta NVIDIA 
Geforce GT710M, DDR3 1GB, BT, 4 Cell.) 
 
 
 
Авансно 
2 године 
3 дана по уплати 
На адресу наручиоца 
30 дана 

Други подаци из понуде  /
 

Број под којим је понуда заведена  684/4‐6 
Назив или шифра понуђача  Direct link, doo, 
Понуђена цена и евентуални попусти  53.012,00 без ПДВ‐а, 57.304,00 са ПДВ‐ом 
Подаци из понуде који су одређени као 
елементи критеријума 
Модел:  
 
 
 
 
 
 

- Рок и начин плаћања  
      ‐       рок гаранције 
       ‐      рок испоруке   
      ‐       место и начин испоруке:                                  
      ‐       рок важења понуде  
                                                                                               
 

 
 
ASUS X552VL‐ SX016D     (Intel Core i5 3230M (3M 
Cache), 15,6 HD, 4GB DDR3 1333, Hard disk SATA 
750GB 5400 rpm 2,5, Graficka karta NVIDIA 
Geforce GT710M, DDR3 1GB, BT, 4 Cell.) 
 
 
 
Авансно 
2 године 
3 дана по уплати 
Н адресу наручиоца 
30 дана 



Други подаци из понуде  / 
 

 

 

Називи, односно име понуђача чија је понуда одбијена и разлози за њихово одбијање: / 

Критеријум за оцењивање понуда : најнижа понуђена цена. 

 

4. Комисија после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда понуђача ''SZTR 
SERVIS''  и предлаже Наручиоцу његов избор.  

    Све пристигле понуде се односе на исти модел, али се неке разликују по конфигурацији. Дакле, 
понуде бр. 684/4-4, 684/4-5 и 684/4-6 имају понуђену меморију од 4GB за овај модел лаптоп 
рачунара, а у конкурсној документацији је назначен конфигурациони елемент  за меморију од 8GB. 
Преостале пристигле понуде бр. 684/4-1, 684/4-2 и 684/4-3 испуњавају све услове из техничке 
спецификације наручиоца. Како је критеријум за оцењивање понуда најнижа понуђена цена, SZTR 
Servis је за овај модел лаптоп рачунара понудио најнижу цену.  

 

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке о избору 
најповољнијег понуде, те је донело одлуку о избору о избору најповољније понуде којом се понуда 
понуђача  (SZTR''SERVIS'', улица Ситничка 36, Београд,) бр. 0212-2013 од 02.12.2013.г, код 
наручиоца заведена под бројем 683/4-3 од 06.12.2013. године, бира као најповољнија. 

 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ 

Против ове одлуке понуђач може наручиоцу поднети захтев за заштиту права у року од 8 дана од дана њеног пријема. 

                                                                                              

                                                                                                         ДЕКАН МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА 

                                                                                                          Проф. др Миодраг Матељевић 

                                                                   

Доставити: 

‐ Свим понуђачима 


