
Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије 
Здравка Челара 16, Београд 
РепубликаСрбија       
Број: 01-1/820 

Датум: 04.12.2018. 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник Републике Србије" 

бр. 124/12, 14/15 и 68/15), директор доноси: 

 

 

ОДЛУКУ 

о додели уговора 

 

Додељује се уговор о јавној набавци добара број 02 Набавка рачунара, 

понуђачу Dialog d.o.o. Укупна вредност уговора износи 1.874.880,00 динара без 

урачунатог пореза на додату вредност, односно 2.249.856,00 динара са 

урачунатим порезом на додату вредност.  

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Наручилац је дана 16.11.2018. године донео Одлуку о покретању поступка 

јавне набавке мале вредности број 01-1/778. 

1) Предмет јавне набавке мале вредности: набавка добара – Рачунари, општи 

речник набавки: 30200000 – Рачунарска опрема и материјал, планирана у плану 

јавних набавки.   

Укупна процењева вредност набавке износи 2.000.000,00 динара без ПДВ-а.  

 

2) Након стручне оцене понуда комисија је констатовала следеће о поднетим 

понудама:  

2.1.  Благовремено, до дана 29.11.2018. године до 14 часова, приспеле су понуде 

следећих понуђача: 

1) Понуда бр. 01-1/804 од 29.11.2018. године понуђача: 

Dialog d.o.o.  

Тадеуша Кошћушка 82 



11000 Београд 

 

2.2. Неблаговремених понуда није било. 

2.3. Комисија је констатовала да су понуђачи поднели следеће цене и 

евентуалне попусте: 

Понуђач: Dialog d.o.o. чија је понуда заведена под бројем 01-1/804 од 

29.11.2018. године, понудио је укупну цену набавке 1.874.880,00 динара 

(без ПДВ-а).  

2.4. Достављени докази о испуњености услова: 

Понуђач је доставио образац изјаве о испуњености услова за учешће у поступку 

јавне набавке у складу са захтевом наручиоца из конкурсне документације. 

3) Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена. Ранг листа понуђача 
према критеријуму најнижа понуђена цена: 

Редниброј Бројпонуде Називпонуђача Понуђенацена 
1. 01-1/804 Dialog d.o.o. 1.874.880,00 

 

4) Комисија за јавну набавку предложила је одговорном лицу наручиоца следеће: 

Предложена је додела уговора понуђачу Dialog d.o.o. 

Укупна понуђена цена без ПДВ-а износи 1.874.880,00 динара, односно 
2.249.856,00 динара са ПДВ-ом. 

5) Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавну набавку, те 

је на основу законског овлашћења донело одлуку о додели уговора. 

 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 

Против ове одлуке понуђач може  

наручиоцу поднети захтев за заштиту права 

у року од 5 (пет) дана од дана објављивања  

на Порталу јавних набавки. 

ДИРЕКТОР 
др Горан Зајић 


