ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак
Комисија за јавну набавку
Број: 64/11
Датум: 12.02.2020. године
Цара Лазара 51, Чачак

На oснову чл. 108. Закона о јавним набавкама ( ''Службени гласник РС'', број
124/2012, 14/2015 и 68/2015 ) и Извештаја о стручној оцени понуда у
преговарачком поступку јавне набавке без објављивања јавног позива - набавка
услуга одржавања СМС центра са модулом за наплату и контролу
паркирања заводни / деловодни број 64-09/2020 од 12.02.2020. године, доносим

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА
У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
ДОДЕЉУЈЕ СЕ УГОВОР групи понуђача KEY4S д.о.о.Београд, Милована
Милановића 2/36, Београд, и DOCUS д.о.о. Чачак, Милоша Ћосића бб, Чачак, у
свему према понуди број 2518/2020 од 10.02.2020. године у преговарачком
поступку јавне набавке без објављивања позива за подношење позива - набавка
услуга одржавања СМС центра са модулом
паркирања , број јавне набавке 64/2020.

за наплату

и контролу

Образложење
Предметна јавна набавка је спроведена у преговарачком поступку без објављивања
позива за подношење понуда у складу са чл. 36. ст. 1. тач. 2) Законом о јавним
набавкама ( ''Службени гласник РС'', број 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским
актима којима се уређују јавне набавке
Основ за примену предметног преговарачког поступка јавне набавке без
објављивања позива за подношење понуда проистекао је из следећих поступања
Наручиоца:-ЈКП „Паркинг сервис” Чачакје у складу са чл. 36. ст. 2. доставио
Управи за јавне набавке захтев број 64 од 16.01.2020. године за мишљење о
основаности примене преговарачког поступка.
Управа за јавне набавке доставила је Мишљење број 404-02-267/2020 од 23.01.2020.
године да је основана примена преговарачки поступак без објављивања позива за
подношење понуда, предвиђеног чл. 36. Ст. 1. Тач. 2) ЗЈН, за јавну набавку услуга
одржавања СМС центра са модулом за наплату и контролу паркирања.

Из образложења Мишљења број 404-02-267/2020 од 23.01.2020. године:„Управа је
размотрила наводе из захтева и приложену документацију и утврдила да постоје технички
и разлози повезани са заштитом ауторских права, услед којих само одређени понуђач
може да изврши предметну набавку. Наиме, из приложене документације произлази да је
потенцијални понуђач привредно друштво „DOCUS“ доо, Чачак као искључиви власник
изворног кода предметног информационог система, једини привредни субјект који
технички може да приступи истом и пружи услугу одржавања. Имајући у виду наведено,
мишљења смо да је, у конкретном случају, основана примена преговарачког поступка
прописаног чланом 36. став 1. тачка 2) ЗЈН.“
По пријему горе означеног акта од стране Управе за јавне набавке, Наручилац је покренуо
предметни преговарачки поступак јавне набавке без објављивања позива за подношење
понуда, тј. Наручилац је донео Одлуку о покретању преговарачког поступка јавне набавке
без објаве позива за подношење понуда број 64/2 од 27.01.2020. године и Решење о
образовању Комисије за јавну набавку број 64/3 од 27.01.2020. године, а Комисија за јавну
набавку је припремила конкурсну документацију и обавештење о покретању преговарачког
поступка јавне набавке без објаве позива за подношење понуда ( оглас о јавној набавци ),
као и позив за подношење понуда који је послат лицу кога наручилац позива да поднесе
понуду у предметном поступку јавне набавке.
На основу чл. 36. ст. 7. , 55. ст. 1. тач. 7), чл. 57. ст. 1. и 2. и чл. 62. ст. 1. Закона о јавним
набавкама
( ''Службени гласник РС'', број 124/12, 14/15 и 68/15 ) Наручилац је објавио
обавештење о покретању преговарачког поступка јавне набавке без објављивања позива за
подношење понуда и конкурсну документацију на Порталу јавних набавки
( www.portal.ujn.gov.rs ) и на својој интернет страници ( www.parkingcacak.co.rs).
Наручилац ( основни подаци ): ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак, ул.Цара Лазара 51,
32000 Чачак, , телефон / факс: : 032/5376-870, интернет страница:
www.parkingcacak.co.rs, e-mail: parkingserviscacak@mts.rs; матични број: 20518898,
ПИБ број: 106026531, шифра делатности: 5221 - Услужне делатности у копненом
саобраћају, рачун број: 200-2449510101022-70, кога заступа Зоран Благојевић
дипл.ел.инж.
Врста поступка јавне набавке: Предметна јавна набавка се спроводи у
преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда у складу са
чл. 36. ст. 1. тач. 2) Законом о јавним набавкама ( ''Службени гласник РС'', број
124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке
Број јавне набавке: 64/2020
Предмет јавне набавке:Набавка услуга одржавања СМС центра са модулом за
наплату и контролу паркирања
Назив и ознака из општег речника набавке:48000000-Програмски пакети
и информациони системи
Процењена вредност јавне набавке: 2.300.000,00 ( без ПДВ-а )

Позиција у Плану набавки: Услуга - 1.2.2 услуга -oдржавања СМС центра са
модулом за наплату и контролу паркирања
У складу са чл. 36. ст. 7. Закона о јавним набавкама ( ''Службени гласник РС'', број
124/12, 14/15 и 68/15 ) Наручилац је истовремено са објављивањем горе означеног
обавештења о покретању преговарачког поступка јавне набавке без објављивања
позива за подношење понуда ( огласа о јавној набавци ) и конкурсне
документације, послао позив за подношење понуда лицу / понуђачу означеном у
Мишљењу Управе за јавне набавке о основаности спровођења преговарачког
поступка без објављивања позива за подношење понуда - DOCUS д.о.о. Чачак,
Милоша Ћосића бб, Чачак (заједничка понуда- понуда коју је поднела група
понуђача)
У року предвиђеном за подношење понуда није било захтева заинтересованих лица
за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде,
указивања на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној
документацији, као ни измена и допуна конкурсне документације од стране
Наручиоца.
На основу Позива за подношење понуда у предметном преговарачком поступку
јавне набавке без објављивања позива за подношење понуда ( у року одређеном у
позиву за подношење понуда ), благовремено, тј. до дана 12.02.2020. године до 08
часова ( рок за подношење понуда ) поднета је понуда од стране следећег понуђача:
1. 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)- понуда поднета 12.02.2020. године у 07,15 часова ( у означеном
датуму и сату понуда је примљена од стране Наручиоца ).
За горе наведену понуду, Комисија за јавну набавку је утврдила да је благовремено
поднета ( Благовремена понуда - ''благовремена понуда је понуда која је примљена
од стране наручиоца у року одређеном у позиву за подношење понуда'' - чл. 3. ст. 1.
тач. 31) Закона о јавним набавкама ).
Неблаговремено поднетих понуда није било.
Укупан број поднетих понуда у предметном преговарачком поступку јавне набавке
без објављивања позива за
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Понуђач 1 заједничка понуда- понуда коју је поднела група понуђача.
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)

Основни подаци о понуђачу:

KEY4S д.о.о.Београд, Милована Милановића 2/36, Београд, телефон: 011-4065-715;
електронска адреса www.key4s.rs ( e-mail ): office@key4s.eu; матични број:20984074; ПИБ
броj: 108362976; број рачуна: 160-102971-74 отворен код Banca Intesa; лице овлашћено за
потписивање уговора: Дарко Ивановић.
DOCUS д.о.о. Чачак, Милоша Ћосића бб, Чачак, телефон: 032-310-050; факс: 032-310050; електронска адреса www.docus.co.rs ( e-mail ): office@docus.co.rs; матични
број.17342401; ПИБ броj: 100899125; број рачуна: отворен код; лице овлашћено за
потписивање уговора: Иван Радојевић.
Поступак отварања понуда у предметном преговарачком поступку јавне набавке без
објаве позива за подношење понуда - набавка услуга одржавања СМС центра са
модулом за наплату и контролу паркирања, број јавне набавке 64/2020,
спроведен је дана 12.02.2020. године у просторијама Наручиоца, са почетком у 0815
часова ( јавно отварање понуда ) и истом није присуствовао овлашћени
представник понуђача.
Отварању понуда нису присуствовала друга заинтересована лица.
О поступку отварања понуда ( јавно отварање понуда ), Наручилац је у складу са чл.
104. Закона о jавним набавкама ( ''Службени гласник Републике Србије'' број 124/12,
14/15 и 68/15 ) водио Записник о отварању понуда ( заведен код Наручиоца под
заводним / деловодним бројем 64-7/2020 од 12.02.2020. године ) и горе наведеном
( означеном ) понуђачу који није имао овлашћеног представника понуђача на
отварању понуда доставио записник у законом прописаном року.
Предметни Записник о отварању понуда број 64-7/2020 од12.02.2020. године чини
саставни део Извештаја о стручној оцени понуда.
Комисија за јавну набавку Наручиоца је у Записнику о отварању понуда констатовала да
је у предметном преговарачком поступку без објављивања јавног позива благовремено
поднета 1
( једна ) понуда, и то понуда поднета од лица / понуђача коме је послат
Позив за подношење понуда ( а све у складу са Мишљењем Управе за јавне набавке број
404-02-267/2020 од 23.1.2020. године да је основана примена преговарачког поступка без
објављивања позива за подношење понуда ) – понуђача (заједничка понуда- понуда коју
је поднела група понуђача) 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) , понуда број 2518/2020 од 10.02.2020. године
Пословно или
скраћено пословно име понуђача

Укупно понуђена цена
( у динарима без ПДВ-а )
укупно понуђена цена која је наведена
у поднетој понуди

KEY4S д.о.о.Београд,
1. Милована Милановића 2/36, Београд, и
DOCUS д.о.о. Чачак, Милоша Ћосића бб,
Чачак
(заједничка понуда- понуда коју је поднела
група понуђача)

2.160.000,00

У складу са Позивом за подношење понуда и Конкурсном документацијом из предметног
поступка јавне набавке, одмах по окончању поступка отварања понуда у просторијама Наручиоца
ул.Цара Лазара бр. 51,32000 Чачак, Комисија за јавну набавку приступила је спровођењу поступка
преговарања и о истом у складу са одредбама Закона о јавним набавкама ( ''Службени гласник
Републике Србије'' број 124/12, 14/15 и 68/15 ) сачинила Записник о преговарању у предметном
преговарачком поступку јавне набавке без објављивања позива за подношење понуда ( заведен код
Наручоца под заводним / деловодним бројем 64-10/2020 од 12.02.2020. године ) који чини
саставни део овог Извештаја о стручној оцени понуда.
У означеном Записнику о поступку преговарања у преговарачком поступку јавне набавке без
објављивања позива за подношење понуда ( у складу са чл. 36. ст. 1. тач. 2 ) ЗЈН ) за набавку
услуга одржавања СМС центра са модулом за наплату и контролу паркирања , Комисија за
јавну набавку Наручиоца је констатовала да понуђач – KEY4S д.о.о.Београд, Милована
Милановића 2/36, Београд, и DOCUS д.о.о. Чачак, Милоша Ћосића бб, Чачак (заједничка понудапонуда коју је поднела група понуђача) који је поднето благовремену понуду број 2518/2020 од
10.02.2020. године, није приступио поступку преговарања, тј. да овлашћени представник понуђача
не присуствује поступку преговарања,
Р.бр

Назив понуђача

Број понуде

Овлашћени представник
понуђача
за учешће у поступку
преговарања

Број
овлашћења
за
преговарање

Понуђач KEY4S
д.о.о.Београд и
Овлашћени представник
DOCUS д.о.о. Чачак
понуђача не присуствује
2518/2020 од 10.02.2020.
/
преговарачком поступку, тј.
1.
(заједничка понудагодине
није приступио поступку
понуда коју је
преговарања
поднела група
понуђача).
и на основу утврђеног чињеничног стања и одредби Конкурсне документације којом је уређен
поступак преговарања и елементи уговора о којима ће се преговарати ( предмет преговарања је
укупно понуђена цена ), а којим је предвиђено да ''Ако овлашћени представник понуђача не
присуствује преговарачком поступку сматраће се његовом коначном ценом она цена која је
наведена у достављеној понуди'', утврдила коначну понуђену цену од стране означеног

понуђача, и то у вредности од:

Р.бр

1.

Пословно
или
скраћено
пословно
име понуђача

Понуђач KEY4S
д.о.о.Београд и
DOCUS д.о.о. Чачак
(заједничка понудапонуда коју је поднела
група понуђача).

Укупно понуђена
цена
пре преговарања
( у динарима без
ПДВ-а )
укупно понуђена цена
која је наведена у
поднетој понуди

Укупно понуђена цена
након првог
круга преговарања
( у динарима без ПДВ-а )

2.160.000,00
/

Укупно понуђена цена
након другог
круга преговарања
( у динарима без ПДВ-а )

/

У складу са одредбама Закона о јавним набавкама ( ''Службени гласник Републике Србије'' број
124/12, 14/15 и 68/15 ), Комисија за јавну набавку Наручиоца, дана 12.02.2020. године приступила је
прегледу и оцени поднете понуде, односно стручној оцени поднете понуде.
Комисија за јавну набавку Наручиоца, приступила је прегледу и оцени благовремено поднете
понуде ( Благовремена понуда - ''благовремена понуда је понуда која је примљена од стране
наручиоца у року одређеном у позиву за подношење понуда'' - чл. 3. ст. 1. тач. 31) Закона о јавним
набавкама ), а све сагласно чл. 107. ст. 1. Закона о јавним набавкама ( ''Службени гласник Републике
Србије'' број 124/12, 14/15 и 68/15 ) којим је прописана дужност наручиоца да у поступку јавне
набавке, пошто прегледа и оцени, одбије све неприхватљиве понуде (Прихватљива понуда ''прихватљива понуда је 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'' - чл. 3. ст. 1. тач. 33) Закона о
јавним набавкама).
У првој фази стручне оцене благовремено поднете понуде, Комисија за јавну набавку Наручиоца је
испитивала да ли поднета понуда садржи битне недостатке.
Прегледом и оценом наведене понуде, Комисија за јавну набавку Наручиоца је утврдила да понуда:
понуђача 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) понуда број
2518/2020 од 10.02.2020. године, са укупно понуђеном ценом ( укупно понуђена цена по спроведеном
поступку преговарања ) од 2.160.000,00 динара без ПДВ-а,

не садржи битне недостатке.
У другој фази стручне оцене понуда, Комисија за јавну набавку Наручиоца је приступила
испитивању понуде поднете од стране горе означеног понуђача, понуде за коју је утврђено да не
садржи битне недостатке, а у погледу потпуног испуњавања свих техничких спецификација,
односно утврђивању да ли је та понуда одговарајућа.
За понуду поднету у предметном преговарачком поступку јавне набавке без објављивања позива за
подношење понуда од стране:
понуђача 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), понуда број
2518/2020 од 10.02..2020. године, са укупно понуђеном ценом ( укупно понуђена цена по
спроведеном поступку преговарања ) од 2.160.000,00 динара без ПДВ-а,
Комисија за јавну набавку Наручиоца је утврдила да је одговарајућа ( Одговарајућа понуда - ''
одговарајућа понуда је понуда која је благовремена и за коју је утврђено да потпуно испуњава све
техничке спецификације'' - чл. 3. ст. 1. тач. 32) Закона о јавним набавкама ).
Након тога, Комисија за јавну набавку Наручиоца приступила је оцени прихватљивости понуде
поднете од стране понуђача:
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),
односно
утврђивању да ли је горе означена понуда прихватљива, и том приликом утврдила је да понуда
понуђача ( укупно понуђена цена по спроведеном поступку преговарања )

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), понуда број
2518/2020 од 10.02.2020. године, са укупно понуђеном ценом ( укупно понуђена цена по
спроведеном поступку преговарања ) од 2.160.000,00 динара без ПДВ-а,
не прелази износ процењене вредности јавне набавке - процењена вредност од
2.300.000,00 динара ( без обрачунатог ПДВ-а ) садржана у Одлуци о покретању предметног
преговарачког поступка јавне набавке без објављивања позива за подношење понуда ( заводни /
деловодни број код Наручиоца 64/2/2020 од 27.01.2020. године ) и констатована у Записнику о
отварању понуда ( заводни / деловодни број код Наручиоца 64/7/2020 од 12.02.2020. године ) и да
иста не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача, па је на основу
ових чињеница Комисија за јавну набавку Наручиоца утврдила да је ова понуда прихватљива
( Прихватљива понуда - ''прихватљива понуда је 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'' - чл. 3.
ст. 1. тач. 33) Закона о јавним набавкама ).
Имајући у виду наведено, да је у предметном преговарачком поступку јавне набавке поднета 1
( једна ) прихватљива понуда, Комисија за јавну набавку Наручиоца је приступила рангирању
понуда на основу примене критеријума за доделу уговора одређеног у позиву за подношење понуда
и конкурсној документацији ( критеријум је мерило које се користи за вредновање, упоређивање и
оцењивање понуда ) - НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА.

Ранг листа

понуда у случају примене критеријума НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА - у
предметном преговарачком поступку јавне набавке без објављивања позива за подношење понуда
критеријум најнижа понуђена цена заснива се на најнижој понуђеној цени као једином критеријуму:
Пословно
или
скраћено
пословно име понуђача

KEY4S д.о.о.Београд и
DOCUS д.о.о. Чачак
(заједничка понуда- понуда коју је
поднела група понуђача).

УКУПНО
ПОНУЂЕНА ЦЕНА
( у динарима без ПДВ-а )

Рангирање

2.160.000,00

1.

На основу изнетог, а у складу са чл. 107. ст. 3. Закона о јавним набавкама ( ''Службени гласник
Републике Србије'' број 124/12, 14/15 и 68/15 ), Комисија за јавну набавку утврђује да су
испуњени услови за доделу уговора и предлаже Наручиоцу доношење одлуке о додели
уговора 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), понуда број
2518/2020 од 10.02.2020. год., са укупно понуђеном ценом од 2.160.000,00 динара без ПДВ-а.
Укупно понуђена цена понуђача
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),
понуда број 2518/2020 од 10.02.2020. године.

