
 

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА  1 

РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД 

ПИБ: 100147152 

БУЛЕВАР ВОЈВОДЕ МИШИЋА 39 

11040 БЕОГРАД 

Република Србија 

Датум: 14.05.2021 

Број: 404-33/2021-3 

На основу члана 146. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник“, број 91/19), Наручилац доноси Одлуку 
о додели уговора у отвореном поступку јавне набавке услуге - Сервисирање и одржавање штампача и скенера, са 
обезбеђењем резервних делова и потрошног материјала (јавна набавка број 5/2021). 

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

Наручилац: РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД 

Референтни број: 404-33/2021  

Назив набавке: Набавка услуге сервисирања и одржавања штампача и скенера, са обезбеђењем резервних делова 
и потрошног материјала 

Број огласа на Порталу јавних набавки: 2021/С Ф02-0010139 

Врста уговора  Радови  Добра  Услуге 

Главна CPV ознака: 50312000 

Назив предмета / партије: Набавка услуге сервисирања и одржавања штампача и скенера, са обезбеђењем 
резервних делова и потрошног материјала 

Процењена вредност предмета / партије (без ПДВ-а): 20.400.000,00 Валута: РСД 

Уговор се додељује привредном субјекту: 

МАЛЕX - ЦИТY ЦОПY СЕРВИЦЕ доо БЕОГРАД, 100206156, Мије Ковачевића, 10, Београд (Палилула), 11060, Србија 

 

Вредност уговора (без ПДВ): 20.400.000,00 

Вредност уговора (са ПДВ): 24.480.000,00 

Валута: РСД 



 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 

   

Подаци о поступку 

Назив поступка Набавка услуге сервисирања и одржавања штампача и скенера, са обезбеђењем резервних делова и потрошног материјала 

Реф. број 404-33/2021  

Врста поступка Отворени поступак 

Број и датум одлуке о спровођењу 404-33/2021 , 08.03.2021 

Процењена вредност 20.400.000,00 

Техника  

ЦПВ 50312000-Одржавање и поправка рачунарске опреме 

Кратак опис набавке Сервисирање и одржавање штампача и скенера, са обезбеђењем резервних делова и потрошног материјала. 

Подељен у партије НЕ 

Образложење зашто предмет није подељен у 
партије 

 

Број огласа 2021/С Ф02-0010139 

Врста огласа Јавни позив 

Објављено 02.04.2021 

Рок за подношење 07.05.2021 12:00:00 
 

  

Чланови комисије за јавну набавку 

Име и презиме 

Предраг Денић 

Ненад  Панић 

Јасмина Јанковић 

Биљана Стошић 

Мира Мићић Вучковић 

Дражен Боровац 

Никола Стаменковић 
 

 

Подаци о предмету / партијама 

  



 

 

Назив партије Набавка услуге сервисирања и одржавања штампача и скенера, са обезбеђењем резервних делова и потрошног материјала 

Критеријум за доделу уговора на основу Цене и критеријума квалитета 

Пондер за цену 50.00 
 

Критеријуми квалитета 

Назив критеријума Пондер 

Гарантовано време за долазак на локацију или преузимање опреме 20.00 

Гарантовано време за поправку штампача и скенера 30.00 
 

Захтеви набавке 

Назив захтева 

Рок важења понуде 

Рок плаћања 

Рок за рекламацију 
   

   

  



 

 

 

Подаци о отварању 

Датум и време отварања: 07.05.2021 12:00:00 

Електронско отварање понуда завршено у: 07.05.2021 12:00:07 

Број пристиглих понуда / пријава 1 
 

 

Понуђач Облик понуде Ознака / број понуде Подизвођачи Датум и време подношења 

МАЛЕX - ЦИТY ЦОПY СЕРВИЦЕ доо БЕОГРАД, Мије Ковачевића, 10, 11060, 
Београд (Палилула), Србија 

Самостално 2846-02/21 НЕ 27.4.2021. 11:24:08 

 

 

  

 

  

  



 

 

 

Аналитички приказ поднетих понуда 

 Подаци о цени Критеријуми квалитета Остали захтеви 

Понуђач Цена Цена (са 
ПДВ) 

Валута Гарантовано 
време за 
долазак на 
локацију или 
преузимање 
опреме [сат] 

Гарантовано 
време за 
поправку 
штампача и 
скенера [сат] 

Рок и начин 
плаћања 

Рок плаћања 
[дан] 

Рок важења 
понуде 

Рок важења 
понуде [дан] 

Рок за 
рекламацију 
[дан] 

МАЛЕX - ЦИТY ЦОПY СЕРВИЦЕ 
доо БЕОГРАД 

3500.00 4200.00 РСД 8.00 48.00 15 дана од 
достављања 
рачуна 

15.00 60 60.00 3.00 

 

 

  

  

   

Аналитички приказ понуда након допуштених исправки  

 Подаци о цени Критеријуми квалитета Остали захтеви 

Понуђач Цена Цена (са 
ПДВ) 

Валута Гарантовано 
време за 
долазак на 
локацију или 
преузимање 
опреме [сат] 

Гарантовано 
време за 
поправку 
штампача и 
скенера [сат] 

Рок и начин 
плаћања 

Рок плаћања 
[дан] 

Рок важења 
понуде 

Рок важења 
понуде [дан] 

Рок за 
рекламацију 
[дан] 

МАЛЕX - ЦИТY ЦОПY СЕРВИЦЕ 
доо БЕОГРАД 

3500.00 4200.00 РСД 8.00 48.00 15 дана од 
достављања 
рачуна 

15.00 60 60.00 3.00 

 

 

  

  

   

Стручна оцена 

Понуђач Прихватљиво Одбијено или се не разматра Износ Износ (са ПДВ) Валута 

МАЛЕX - ЦИТY ЦОПY СЕРВИЦЕ доо БЕОГРАД ДА НЕ 3.500,00 4.200,00 РСД 

Напомена уз преглед понуде: Како је достављена само једна понуда,  није могуће применити тражени критеријум.  
   

 

   

Уговор ће се доделити ДА 

Сукоб интереса који је утврђен и мере које су 
поводом тога предузете 

Није утврђен сукоб интереса. 

Додатни подаци / Напомена / 

 

 

    

Понуђач Ранг Образложење ранга Изабире се 

МАЛЕX - ЦИТY ЦОПY СЕРВИЦЕ доо БЕОГРАД 1 Како је достављена само једна понуда,  није могуће применити тражени критеријум. 
Достављена понуда је благовремена и прихватљива. 

ДА 

 

  

    

 



 

 

Образложење избора 
 

Како је достављена само једна понуда,  није могуће применити тражени критеријум из конкурсне документације. Достављена понуда  
је благовремена, одговарајућа и прихватљива. 

 

  

    
 

 

   



 

 

Како је достављена само једна понуда,  није могуће применити тражени критеријум из конкурсне документације. Достављена 
понуда је благовремена, одговарајућа и прихватљива. 

Упутство о правом средству: 

Против ове одлуке, понуђач може да поднесе захтев за заштиту права у року од десет дана од дана објављивања на 
Порталу јавних набавки у складу са одредбама Закона о јавним набавкама („Службени гласник“, број 91/19) 


