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Висока школа струковних студија за васпитаче „Михаило Палов“ у Вршцу 

Şcoala de Înalte Studii de Specialitate pentru Educatori „Mihailo Palov” din Vârşeţ 

Mihailo Palov Óvóképző Szakfőiskola Versec 

Preschool Teacher Training College „Mihailo Palov” in Vrsac 

 

Omladinski trg 1, 26300 Vršac // tel./fax: 013/832-517 // e-mail: vsvassekretar@hemo.net // web: www.uskolavrsac.edu.rs  

  

Дел.бр.902/15       

Вршац, 19. 12. 2015. 

На основу мишљења Управе за јавне набавке број 011-00-68/68 од 08.11.2010.године а у 
складу са чланом 7. став 2. тачка 3. и подтачка 2а) Закона о јавним набавкама („ 
Сл.гласник“ РС број 14/2015 и 68/2015) а у складу са упутством за спровођење набавке 
опреме у оквиру Темпус и Еразмус  пројеката који је упутила Национална Темпус 
канцеларија у Београду, и   на основу стручне процене понуда дел.бр. 880/15 од 
10.12.2015. године  руководилац ТEMPUS TEACH пројекта доноси  

                     О  Д  Л  У  К  У  

                                                        О ДОДЕЛИ УГОВОРА                              

  ЗА  ОБЈЕДИЊЕНУ НАБАВКУ  РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ,   ИНТЕРАКТИВНИХ ТАБЛИ, 
КЊИГА И ДИДАКТИЧКЕ ОПРЕМЕ 

                                      набавка: TEMPUS TEACH 2/15 

УГОВОР за  партије 1 Г и 4 Г –дидактичка опрема    предметне  набавке се додељује 

понуђачу  з.т.р. „ Kockica ECO TOYS “  Босе Милићевић без броја, 24000 Суботица, 

чија је  понуда бр.14/15 од 12.11.2015. године заведена код наручиоца под  дел.бројем  

787/15 од 13.11.2015,  једина и одговарајућа понуда. 

УГОВОР за  партије 2А и 3А предметне  набавке се додељује групи  понуђача  „EWE 

comp“ д.о.о. Београд, Земун, Цара Душана 212 ,11080 Београд-Земун, носилац посла и 

„ITN Services“ д.о.о. Ниш, Ваздухопловаца 1, 18000 Ниш чија је  понуда бр. 1711/15 од 

17.11.2015. године заведена код наручиоца под  дел.бројем  816/15 од 20.11.2015, као 

одговарајућа,  

За партије 1А, 1Б,  1В, 4А и 4В поступак се обуставља и биће поновљен у року од 6 

месеци.  
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               Образложење                                       

1.Висока школа струковних студија за васпитаче „Михаило Палов“ у Вршцу, Висока 
школа струковних студија за васпитаче  и пословне информатичаре - Сирмијум  Сремска 
Митровица, Висока школа струковних студија за васпитаче Крушевац и  Висока школа 
струковних студија за образовање васпитача Нови Сад,  су донели одлуку дел.бр. 649/15 

од 05.10.2015. године  о спровођењу обједињене набавке  рачунарске опреме, 
интерактивних табли, књига и дидактичке опреме број  TEMPUS TEACH 2/15. 

 2.  Набавка је обликована по партијама (девет партија) .  

3. Предмет  набавке је рачунарска опрема, интерактивне табле, књиге и дидакатичка 
опрема. 

4. Одступања од плана набавки са образложењем: нема одступања.  

5. Позив и конкурсна документација су објављени на веб страницама наручиоца и 
порталу:javne-nabavke.com 19.10.2015. године. 

6. Набавка се спроводи у складу са правилима ТЕМПУС ЕРАСМУС  при чему се користе  
и институти Закона о јавним набавкама Републике Србије. 

7. Понуду су благовремено, до 20.11.2015. године до 11:00 часова доставила три понуђача:                                                   

Ред.бр. Понуђач 

1.   з.т.р. „ Kockica ECO TOYS “   
Босе Милићевић без броја, 24000 

Суботица 

2. група  понуђача  „EWE comp“ 
д.о.о. Београд, Земун, Цара 
Душана 212 ,11080 Београд-
Земун, носилац посла и „ITN 

Services“ д.о.о. Ниш, 
Ваздухопловаца 1, 18000 Ниш 

3. „ JAPI com“ д.о. о. Руменачка 13, 
21000 Нови Сад 
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С обзиром да правила ТЕМПУС Ерасмус+  предвиђају да je  у поступку набавке које 
финансира  ЕАCЕА (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency) неопходно 
прибавити три понуде, тј. три понуде  по партији ако је набавка подељена на партије, а да 
су у предметној набавци пристигле по једна или две понуде,  руководилац пројекта  се у 
писаној форми обратила EACEA са питањем да ли се предметна набавка која нема три 
понуде по партији може  спровести или се мора обуставити и добила потврдан одговор. 

8. Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда: 

Понуда понуђача „ JAPI com“ д.о. о. Руменачка 13, 21000 Нови Сад  је  је одбијена као 
неприхватљива јер није сачињена према захтеву из обрасца  понуде из  Конкурсне 
документације,  а којим је захтевано да  понуђач достави потврду произвођача о трајању 
гарантног периода за сва она  добра чија је понуђена гаранција дужа од једне године. 

У својој понуди, „Japi Com“ д.о.о. је  доставио своју изјаву о тарјању гарантног периода, а 
не потврду произвођача о трајању гарантног периода,  чиме није испуњен  захтев купца. 

                                                       П  А Р Т И Ј А  1 А 

                                                       ( ВШСС- ВРШАЦ) 

Ред. број понуђач цена без пдв-а         пдв цена са пдв-ом 

1. „ JAPI com“ 
д.о. о. 
Руменачка 13, 
21000 Нови 
Сад   

  5.641,969,00     1.128,393,00    6.770,362,00 

Рок испоруке: 30 дана 

Рок плаћања: до 45 дана 

                                                       П  А Р Т И Ј А  2 А 

                                             ( ВШСС-СР.МИТРОВИЦА) 

Ред. број понуђач цена без пдв-а         пдв цена са пдв-ом 

1. „ JAPI com“ 
д.о. о. 
Руменачка 13, 
21000 Нови 
Сад   

  5.082,238,00     1.016,447,00    6.098,685,60 
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Рок испоруке: 30 дана 

Рок плаћања: 30 дана  

                                                       П  А Р Т И Ј А  3 А 

                                                  ( ВШСС- КРУШЕВАЦ) 

Ред. број понуђач цена без пдв-а         пдв цена са пдв-ом 

1. „ JAPI com“ 
д.о. о. 
Руменачка 13, 
21000 Нови 
Сад   

  6.696,378,00     1.339,275,00    8.035,653,60 

 

Рок испоруке: 30 дана 

Рок плаћања:до 45 дана 

                                                       П  А Р Т И Ј А  4 А 

                                                  ( ВШСС- НОВИ САД) 

Ред. број понуђач цена без пдв-а         пдв цена са пдв-ом 

1. „ JAPI com“ 
д.о. о. 
Руменачка 13, 
21000 Нови 
Сад   

  4.726,713,00     945.342,60    5.672,055,60 

Рок испоруке: 30 дана 

Рок плаћања:до 45 дана 
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9. Понуде које су одговарајуће:    

Ред.бр. Понуђач 

1. з.т.р. „ Kockica ECO TOYS “   Босе Милићевић 
без броја, 24000 Суботица 

2. група  понуђача  „EWE comp“ д.о.о. Београд, 
Земун, Цара Душана 212 ,11080 Београд-Земун, 
носилац посла и „ITN Services“ д.о.о. Ниш, 
Ваздухопловаца 1, 18000 Ниш 

 

10. Критеријум за доделу уговора је економски најповољнија понуда. 

11.  Ранг листа одговарајућих понуда, на основу критеријума  за доделу уговора: 

                                   П  А Р Т И Ј А  1 Г 

                                                         ( ВШСС- ВРШАЦ) 

Ред. број понуђач цена без пдв-а         пдв цена са пдв-ом 

1. з.т.р. „ Kockica 
ECO TOYS “   
Босе 
Милићевић 
без броја, 
24000 
Суботица 

  47.300,00     47.300,00    47.300,00 

Рок испоруке: 15 дана  

Рок плаћања:до 45 дана 

С обзиром да је пристигла само једна одговарајућа понуда, понуђачу припада свих 100 
пондера. 
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                                  П А Р Т И Ј А  4 Г 

                                                           (ВШСС- НОВИ САД) 

Ред. број понуђач цена без пдв-а         пдв цена са пдв-ом 

1. з.т.р. „ Kockica 
ECO TOYS “   
Босе 
Милићевић 
без броја, 
24000 
Суботица 

  110.910,00     110.910,00    110.910,00 

Рок испоруке: 20 дана 

Рок плаћања: до 45 дана 

С обзиром да је пристигла само једна одговарајућа понуда, понуђачу припада свих 100 
пондера. 

                                                          П А Р Т И Ј А  2А 

                                                        ( СР.МИТРОВИЦА) 

Ред. број понуђач цена без пдв-а         пдв цена са пдв-ом 

1. група  понуђача  
„EWE comp“ 
д.о.о. Београд, 
Земун, Цара 
Душана 212 
,11080 Београд-
Земун, носилац 
посла и „ITN 
Services“ д.о.о. 
Ниш, 
Ваздухопловаца 
1, 18000 Ниш 

5.384,950,20 1.076,990,00 6.461,940,00 

Рок испоруке: 20 дана 
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Рок плаћања: до 45 дана 

С обзиром да је пристигла само једна одговарајућа понуда, понуђачу припада свих 100 
пондера. 

 

                                                          П А Р Т И Ј А  3А 

                                                     ( ВШСС-КРУШЕВАЦ) 

Ред. број понуђач цена без пдв-а         пдв цена са пдв-ом 

1. група  понуђача  
„EWE comp“ 
д.о.о. Београд, 
Земун, Цара 
Душана 212 
,11080 Београд-
Земун, носилац 
посла и „ITN 
Services“ д.о.о. 
Ниш, 
Ваздухопловаца 
1, 18000 Ниш 

5.407,404,80 1.081,480,96 6.488,885,76 

Рок испоруке: 20 дана 

Рок плаћања: до 45 дана 

С обзиром да је пристигла само једна одговарајућа понуда, понуђачу припада свих 100 
пондера. 

12. На основу наведеног, уговори се додељују понуђачима из изреке ове одлуке. 

Уговорне стране ће број комада добара из понуде, у складу са чланом 5. став 3. модела 
уговора из Конкурсне документације, прилагодити финансијском износу процењене 
вредности. 

По истеку рока за подизање захтева за заштиту права, из претходног става, 

наручилац и изабрани понуђач, ће закључити уговор, у року од 8 дана по истеку рока 

за заштиту права (жалбе). 
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13. Подизвођач: Нема 

14. ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за 
заштиту права у року од 10 дана од дана њеног пријема. Захтев се подноси Републичкој 
комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, а предаје наручиоцу. 

Захтев за заштиту права се предаје наручиоцу а један  примерак захтева се истовремено 
доставља и Републичкој комисији за заштиту права. Достава захтева се врши непосредно 
или поштом, са обавезном доставницом. 

Такса за захтев за заштиту права износи 120.000,00 динара и уплаћује се на одређени 
рачун буџета Републике Србије. Ако је захтев оправдан, наручилац има обавезу да 
понуђачу накнади средства за уплаћену таксу. 

 Захтев за заштиту права, који је уложен од стране лица које нема активну легитимацију, 
односно који је неблаговремен, биће одбачен, закључком донесеним од стране наручиоца. 

Против закључка из претходног става, подносилац захтева може у року од три дана од 
дана пријема тог закључка поднети жалбу Републичкој комисији док копију жалбе 
истовремено доставља наручиоцу. 

Уколико је захтев за заштиту права уредан тј. благовремен и поднесен од стране лица које 
има активну легитимацију, наручилац ће у року од 5 дана  од дана пријема захтева, донети 
одлуку којом ће усвојити захтев, односно доставити одговор на захтев и комплетну 
документацију из поступка јавне набавке Репубичкој комисији на одлучивање о захтеву за 
заштиту права. У том случају,наручилац  ће у року од 3 дана од дана достављања захтева и 
документације Републичкој комисији о томе обавестити понуђача. 

                                 др Јелена Пртљага 

                                                                                  _______________________ 

           руководилац пројекта 

 

 


