Наручилац:
Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис“ Чачак
Адреса:
Цара Лазара 51, Чачак
Деловодни број: 152/23; ЈНМВ- 1У-2019 (1.2.1)
Датум:
15.04.2019. године
На oснову члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.
124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда у поступку јавне
набавке мале вредности услуга бр. 152/23-ЈНМВ-1У-2019 (1.2.1) од 15.04.2019. године,
доносим

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА
ДОДЕЉУЈЕ СЕ УГОВОР понуђачу KEY4S д.о.о.Београд , Милована
Милановића 2/36, Београд и DOCUS д.о.о. Чачак, Милоша Ћосића бб, Чачак
(заједничка понуда- понуда коју је поднела група понуђача), у свему према понуди
број 804-19 од 08.04.2019.г.у поступку јавне набавке мале вредности услуга одржавања
СМС центра са модулом за наплату паркирања", редни број ЈНМВ-1У-2019 (1.2.1).
Образложење
Директор ЈКП Паркинг сервиса Чачак донео је дана 12.02.2019.г. Одлуку о покретању
поступка јавне набавке мале вредности услуга одржавања "СМС центра са модулом за
наплату и контролу паркирања" број 152 од 12.02.2019. године.Процењена вредност јавне
набавке 2.800.000,00 динара без ПДВ-а. Назив и ознака из општег речника набавке-48000000Програмски пакети и информациони системи. Број набавке из Плана јавних набавки за
2019.годину-1.2.1. услуга одржавања "СМС центра са модулом за наплату паркирања.Позив за
подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки и сајту ЈКП „Паркинг сервиса“ Чачак
(www.parkingcacak.co.rs).
Комисија за јавну набавку у саставу Стојан Савић, Драган Грујовић и Небојша Петковић,
образована решењем директора ЈКП „Паркинг сервиса“ Чачак број 152/1 од 12.02.2019.
године, је дана 09.04.2019.године са почетком у 10,15 часова, извршила јавно отварање понуда
и приступила стручној оцени понуда о чему је 15.04.2019.године у складу са чл. 105 ЗЈН
сачинила Извештај о стручној оцени број 152/22 од 15.04.2019. године.
У извештају о стручној оцени понуда Комисија за јавне набавку је констатовано следеће:
Благовремено до задатог рока (09.04.2019.године до 10,00 часова) приспеле су 2 (две)
понуде и то:
1. Понуда понуђача KEY4S д.о.о.Београд, Милована Милановића 2/36, Београд,
М.Б. 20984074, ПИБ 108362976, текући рачун 160-102971-74 Banca Intesa и DOCUS д.о.о.
Чачак, Милоша Ћосића бб, Чачак M.Б.17342401, ПИБ 100899125 (заједничка понуда- понуда
коју је поднела група понуђача)
2. Понуда понуђача ĐOKOVIĆ SOFTVER д.о.о. Чачак, Радована Јовановића 85, Чачак М.Б.
20747847, ПИБ 107135143, текући рачун 155-19839-51 Halkbank A.D.
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I
Све приспеле понуде су благовремене.
II
У првој фази стручне оцене благовремено поднетих понуда, Комисија за јавну набавку
наручиоца испитивала је да ли поднете понуде садрже битне недостатке.
Прегледом и оценом (горе означених) понуда, Комисија за јавну набавку утврдила је следеће:
Понуда понуђача KEY4S д.о.о.Београд, Милована Милановића 2/36, Београд,М.Б. 20984074,
ПИБ 108362976, и DOCUS д.о.о. Чачак, Милоша Ћосића бб, Чачак M.Б.17342401,ПИБ
100899125 (заједничка понуда- понуда коју је поднела група понуђача) је одговарајућа у
смислу чл. 3. ст.1. тач 32) ЗЈН, јер садржи доказе о испуњености обавезних и додатних услова
за учешће у поступку јавне набавке захтеване конкурсне документације у складу са чл 75 и 76.
ЗЈН.
Понуда понуђача ĐOKOVIĆ SOFTVER д.о.о. Чачак, Радована Јовановића 85, Чачак,
М.Б. 20747847, ПИБ 107135143 садржи битне недостатке у складу са чл.106 ст.1 тач.2) ЗЈН.
Наиме, у складу са Законом о јавним набавкама и Правилником и обавезним елементима
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину испуњености услова,
наручилац је припремио конкурсну документацију и у делу IV Услови за учешће у поступку
јавних набавки из чл. 75 и 76. ЗЈН и упутству како се доказује испуњеност тих услова,
одредио обавезне и додатне услове за учешће у предметном поступку јавне набавке од којих
зависи прихватљивост понуде, као и елементе које понуда мора да садржи, обзиром да
понуда мора бити сачињена тако да је из ње могуће утврдити њену стварну садржину и да је
могуће упоредити је са другим понудама.
Конкретно, а на основу непосредног увида у понуду, тј. прегледом поднете понуде, Комисија
за јавну набавку утврдила је да у понуди понуђача ĐOKOVIĆ SOFTVER д.о.о. Чачак нису
достављени докази о испуњености додатних услова за учешће у поступку јавне набавке на
начин како је предвиђено у упутству понуђачима како да сачине понуду која представља
саставни део конкурсне документације.
У делу испуњености додатних услова за учешће у поступку јавне набавке понуђача
ĐOKOVIĆ SOFTVER д.о.о. Чачак, Комисија за јавне набавке непосредним увидом у понуду,
тј. прегледом поднете понуде утврдила је неиспуњеност додатних услова и то:


кадровски капацитет „да понуђач има најмање 3 радно ангажована инжењера
техничке струке - програмера са радним временом од 40 часова недељно.“
Комисија за јавну набавку непосредним увидом у понуду, тј. преглед поднете понуде,
утврдила је да понуђач ĐOKOVIĆ SOFTVER д.о.о. Чачак, није доставио:
- доказ пријава осигурања фотокопије М образаца.
-Уговор о раду или други уговор о радном ангажовању за лице/а, а у складу са одредбама
важећег Закона о раду са радним временом од 40 часова недељно за најмање 3 радно
ангажована инжењера техничке струке –програмера.
 технички капацитет
„стална интернет конекција 0-24 часа“
„коришћење интернет сервиса за наплату паркирања уз ауторизованог пружаоца услуга
употребом мобилних апликација без коришћења СМС сервиса“ стална телефонска подршка
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радним данима од 07:00 до 22:00 и суботом од 07:00-15:00 часова.
Комисија за јавну набавку непосредним увидом у понуду, тј. преглед поднете понуде,
утврдила је да понуђач ĐOKOVIĆ SOFTVER д.о.о. Чачак, није доставио:
- Изјаву на меморандуму понуђача да поседује сталну интернет конекција 0-24 часа.
- Изјаву на меморандуму понуђача да Софтер за контролу и наплату паркирања има могућност
коришћење интернет сервиса за наплату паркирања уз употребу мобилних апликација без
коришћња СМС сервиса.
- Фотокопија Уговора закљученог са ауторизованим провајдером за наплату коришћења
мобилних апликација без коришћења СМС сервиса.
- Изјаву на меморандуму понуђача, да ће понуђач бити доступан, односно, обезбедити
телефонску подршку радним данима од 07:00 до 22:00 и суботом од 07:00-15:00 часова са
навођењем броја телефона.
Чланом 3. став 1. тачка 33 ЗЈН је прописано да је прихватљива понуда, понуда која је
благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не
ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ
процењене вредности јавне набавке.
Чланом 106. ст.1.тач.2) ЗЈН је прописано да ће наручилац одбити понуду ако понуђач не
докаже да испуњава додатне услове.
Чланом 107. ст.1. ЗЈН прописано је да је наручилац дужан да у поступку јавне набавке, пошто
прегледа и оцени понуде, одбије све неприхватљиве понуде.
Имајући у виду цитиране одредбе ЗЈН, те чињеницу да понуђач ĐOKOVIĆ SOFTVER д.о.о.
Чачак није испунио додатне услове, односно, да понуда има битне недостатке из чл.106.
ст.1.тач.2) ЗЈН, Комисија за јавну набавку понуду понуђача ĐOKOVIĆ SOFTVER д.о.о. Чачак
одбија као неприхватљиву.
Понуђач ĐOKOVIĆ SOFTVER д.о.о. Чачак, Радована Јовановића 85, Чачак М.Б. 20747847,
ПИБ 107135143, доставио је понуду број 3/2019 од 09.04.2019.г. са укупно понуђеном ценом
од 1,00 динара без ПДВ-а.
У извештају о стручној оцени понуда, Комисија за јавну набавку констатовала је следеће:
Прегледом поднете понуде понуђача ĐOKOVIĆ SOFTVER д.о.о. Чачак, Комисија за јавну
набавку утврдила је да:
1. Обрасци број 1, 3, 4, 5, 6, VII Модел Уговора, Образац 2, 24/42 по измени конкурсне
документације није потисан и оверен на месту предвиђеном у конкурсној
документацији, тј потписан је и оверен на дну странице -доњем десном углу.
2. Образац број 2 оверен је на месту предвиђеном у конкурсној документацији, тј.
оверен је на дну странице.
3. Образац 2 Образац структура цена са упутством како да се попуни није комплетно
попуњен, тј није уписана укупна цена, и није обављена математичка радња множење.
4. У понуду је упакована документација која се не односи на предметну јавну набавку
три (3) стране.
5. У понуди није измењена страна 23/43 и 30/43, односно, није уписан рок
имплементације програмског модула.
6. У понуду је упаковано менично овлашћење и меница.
Комисија за јавну набавку поменута документа није посебно разматрала, имајући у виду да
је утврђено да је понуда понуђача ĐOKOVIĆ SOFTVER д.о.о. Чачак одбијена као
неприхватљива из напред утврђених разлога, оцењивање поменутих докумената не би било
од утицаја на другачију одлуку у овој правној ствари.
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