Центар за културу ''Влада Дивљан''
Београд, Митрополита Петра број 8
Датум: 08.07.2019. године
На основу одредби Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр.124/2012, 14/15 и
68/15), у складу са Извештајем Комисије за јавну набавку добара - НАБАВКА И МОНТАЖА
EЛЕКТРОНСКЕ ОПРЕМЕ – СИСТЕМА РАСВЕТЕ ЗА СЦЕНУ ''СТАМЕНКОВИЋ'', ЈНMB бр. 19/5, у
поступку јавне набавке мале вредности, директор Центра за културу ''Влада Дивљан'' (у даљем
тексту – Центар) доноси:

ОДЛУКУ
У поступку јавне набавке мале вредности – НАБАВКА И МОНТАЖА EЛЕКТРОНСКЕ
ОПРЕМЕ – СИСТЕМА РАСВЕТЕ ЗА СЦЕНУ ''СТАМЕНКОВИЋ'', ЈНMB бр. 19/5, ДОДЕЉУЈЕ
СЕ УГОВОР понуђачу - LIGHT AND SOUND DESIGN'' ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ
ОДГОВОРНОШЋУ БЕОГРАД, Загорска 36, матични број 20216204, ПИБ 104686692, понуда
заводни број 7/106 од 02.07.2019. године у 09,35 часова.
Цена за испоруку и монтажу добара износи 1.498.432,50 динара без ПДВ-а,
1.798.119,00 динара са ПДВ-ом. Начин плаћања: 0% аванса у року од 3 (три) дана од
дана закључења уговора, што износи 0,00 динара без ПДВ-а, а 0,00 динара са ПДВ-ом, а
остатак од 100% од уговорене цене што износи 1.498.432,50 динара без ПДВ-а, а
1.798.119,00 динара са ПДВ-ом, у року од 45 (ЧЕТРДЕСЕТПЕТ) дана од дана службеног
пријема исправно испостављене фактуре и Записника о примопредаји и пуштању у рад
(монтажи) добара.
Рок испоруке и монтаже добара је 45 (четрдесетпет) дана од дана потписивања
уговора.
Гаранција: 24 (у месецима). Гарантни рок почиње да тече од дана када је опрема
монтирана и пуштена у рад.
Рок за отклањање рекламација је 5 (пет) дана од дана сачињавања записника о
рекламацији.
Са наведеним понуђачем закључиће се уговор о јавној набавци, којим ће се
регулисати међусобна права и обавезе.
Образложење
Одлуком директора Центра за културу ''Влада Дивљан'', број 7/93 од 18.06.2019. године,
покренут је поступак јавне набавке мале вредности за набавку добара - НАБАВКА И МОНТАЖА
EЛЕКТРОНСКЕ ОПРЕМЕ – СИСТЕМА РАСВЕТЕ ЗА СЦЕНУ ''СТАМЕНКОВИЋ'', ЈНMB бр. 19/5, у
поступку јавне набавке мале вредности, а Решењем број 7/94 од 18.06.2019. године формирана је
Комисија за јавну набавку (у даљем тексту: Комисија).
Процењена вредност јавне набавке била је 1.666.666,67 динара без ПДВ-а.
На основу члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС бр. 124/2012, 14/15 и
68/15), Наручилац је спровео поступак јавне набавке мале вредности.
За наведену јавну набавку Наручилац је објавио позив за подношење понуда на Порталу јавних
набавки и на својој интернет страници.
Поступак отварања понуда вођен је дана 02.07.2019. године са почетком у 11,30 часова у згради
Центра, Митрополита Петра број 8. Отварање понуда водио је Горан Шормаз, председник комисије, а
присуствовали су и чланови комисије: Слободан Перић, Анђелко Живковић и Мирољуб Несторовић.
Приликом отварања понуда, констатовано је да истом не присуствују представници
понуђача.
Поступак прегледања и отварања пристиглих понуда
Благовремено, тј. до дана 02.07.2019. године до 11,00 сати, пристигле су 2 (две) понуде:
1. ''МОНДО'' ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ, ЗА ПРОИЗВОДЊУ,
ТРГОВИНУ И УСЛЕГЕ, РУМА, Милоша Обилића 2, понуда заводни број 7/103 од
01.07.2019. године у 11,35 часова (понуда стигла препорученом пошиљком);
2. ,,LIGHT AND SOUND DESIGN'' ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ
БЕОГРАД, Загорска 36, понуда заводни број 7/106 од 02.07.2019. године у 09,35 часова;
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Неблаговремених понуда није било. Присутним члановима комисије показане су обе
пристигле понуде, примедби и додатних питања није било.
Подаци о приспелим понудама:
1. ''МОНДО'' ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ, ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ТРГОВИНУ
И УСЛЕГЕ, РУМА, Милоша Обилића 2, ПИБ 100779241, матични број 08706972, понуда заводни
број 7/103 од 01.07.2019. године у 11,35 часова (понуда стигла препорученом пошиљком). Цена
за понуђена добра је 869.500,00 динара без ПДВ-а, 1.043.400,00 динара са ПДВ-ом. Начин
плаћања: 50% аванса у року од 3 (три) дана од дана закључења уговора, што износи
434.750,00 динара без ПДВ-а, а остатак од 50% од уговорене цене што износи 434.750,00
динара без ПДВ-а, у року од 50 (педесет) дана од дана службеног пријема исправно
испостављене фактуре и Записника о примопредаји и пуштању у рад (монтажи) добара. Рок
испоруке и монтаже добара је 15 (петнаест) дана од дана потписивања уговора. Гаранција: 24
(у месецима). Гарантни рок почиње да тече од дана када је опрема пуштена у рад. Рок за
отклањање рекламација је 5 (пет) дана од дана сачињавања записника о рекламацији. Понуда
важи 120 (стодвадесет) дана од дана отварања понуда. Понуда је благовремена, прилично
неуредна, на неколико места исправљана, а садржи све тражене обрасце, укључујући и
регистровану меницу број АВ 6224135.
2. LIGHT AND SOUND DESIGN'' ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ БЕОГРАД,
Загорска 36, матични број 20216204, ПИБ 104686692, понуда заводни број 7/106 од 02.07.2019.
године у 09,35 часова. Цена за понуђена добра 1.498.432,50 динара без ПДВ-а, 1.798.119,00
динара са ПДВ-ом. Начин плаћања: 0% аванса у року од 3 (три) дана од дана закључења
уговора, што износи 0,00 динара без ПДВ-а, а остатак од 100% од уговорене цене што износи
1.498.432,50 динара без ПДВ-а у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана службеног пријема
исправно испостављене фактуре и Записника о примопредаји и пуштању у рад (монтажи)
добара. Рок испоруке и монтаже добара је 20 (двадесет) дана од дана потписивања уговора.
Гаранција: 24 (у месецима). Гарантни рок почиње да тече од дана када је опрема пуштена у
рад. Рок за отклањање рекламација је 5 (пет) дана од дана сачињавања записника о
рекламацији. Понуда важи 90 (деведесет) дана од дана отварања понуда. Понуда је
благовремена, уредна и садржи све тражене обрасце, укључујући и регистровану меницу број
АВ 7637876.
Председник Комисије гласно и јасно је читао понуђене услове из коверти које су отворене.
Обавештавао је пристуне о садржају документације, констатујући да су обе понуде благовремене,
да садрже све тражене обрасце, уз напомену да је понуда понуђача ''МОНДО'' ДРУШТВО СА
ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ, ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ТРГОВИНУ И УСЛЕГЕ, РУМА, на неколико
места исправљана.
Тада је одлучено да ће накнадним прегледом приспелих понуда Комисија утврдити евентуалне
недостатке у истима, како би се установило које понуде су прихватљиве.
Присутни чланови комисије, на гласно и недвосмилено питање председника комисије, где је
тражено да се изјасне о томе да ли имају примедби на поступак отварања приспелих понуда за
предметну јавну набавку, појединачно су се изјаснили да немају било каквих примедби.
Критеријум за избор најповољније понуде
Избор наповољније понуде наручилац врши применом критеријума: "економски најповољнија
понуда", по следећим параметарима:
Понуђена цена
Рок испоруке и монтаже (пуштања у рад) добара
Начин и динамика исплате, односно висина захтеваног аванса

70 пондера
20 пондера
10 пондера

Елементи се вреднују по следећим формулама:
Понуђена цена - Bpc, где је: Cmin - најнижа понуђена цена, Cp - понуђена цена конкретне
понуде, Pp - број пондера

B pc =

Cmin
 pp
Cp
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Рок испоруке и монтаже (пуштања у рад) добара - Bpi, где је: Rmin - најнижи понуђени рок за
испоруку и монтажу добара (у данима), Rp- понуђени рок за испоруку и монтажу добара конкретне
понуде (у данима), Pp - број пондера

B pi =

Rmin
 pp
Rp

Начин и динамика плаћања - Bup, где је: Ap - висина захтеваног аванса (у процентима), Rp понуђени рок плаћања конкретне понуде (у данима), Rmax- максимално понуђени рок плаћања (у
данима), Pp - број пондера

R 
100 − Ap
Bup = 0,5  
+ p   pp
Rmax 
 100
У случају да после анализе понуда, две или више независних прихватљивих понуда имају исти
број бодова, Наручилац међу њима бира понуду оног Понуђача чија је понуђена цена нижа.
СТРУЧНА ОЦЕНА ПОНУДА
1. ''МОНДО'' ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ, ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ТРГОВИНУ
И УСЛЕГЕ, РУМА, Милоша Обилића 2, ПИБ 100779241, матични број 08706972, понуда заводни
број 7/103 од 01.07.2019. године у 11,35 часова (понуда стигла препорученом пошиљком). Цена
за понуђена добра је 869.500,00 динара без ПДВ-а, 1.043.400,00 динара са ПДВ-ом. Начин
плаћања: 50% аванса у року од 3 (три) дана од дана закључења уговора, што износи
434.750,00 динара без ПДВ-а, а остатак од 50% од уговорене цене што износи 434.750,00
динара без ПДВ-а, у року од 50 (педесет) дана од дана службеног пријема исправно
испостављене фактуре и Записника о примопредаји и пуштању у рад (монтажи) добара. Рок
испоруке и монтаже добара је 15 (петнаест) дана од дана потписивања уговора. Гаранција: 24
(у месецима). Гарантни рок почиње да тече од дана када је опрема пуштена у рад. Рок за
отклањање рекламација је 5 (пет) дана од дана сачињавања записника о рекламацији. Понуда
важи 120 (стодвадесет) дана од дана отварања понуда.
Накнадним прегледом предметне понуде, приликом провере износа унетих у задату табелу,
чланови Комисије нису били у могућности да се, без додатних објашњења, увере у тачан
садржај понуде, будући да су бројеви подебљавани и исправљани, а да на страници број 27
из Конкурсне документације (Цена понуђене опреме) није јасно какве износе је понуђач
уписивао у задате колоне (Цена без ПДВ-а, Вредност без ПДВ-а). Такође, чланови Комисије
нису могли са прецизношћу да утврде укупан и тачан збир (вцредност понуђене опреме без
ПДВ-а), због тога што су бројеви нечитки, а у неким колонама није ни јасно о ком тачно
износу се ради. Исто тако, за неке од понуђених добара (нпр. Лап топ са припадајућим
софтеврима за управљање опремом), по мишљењу чланова Комисије, дата је нереално
ниска цена – 39.000,00 динара без ПДВ-а, а услов је био да рачунар има легалне оперативне
системе (Windows и систем за управљње расветом). Имајући у виду наведено, као и остале
нејасноће из предметне понуде, комисија је одлучила да се од понуђача, у складу са чланом
93. став 1) Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник Републике Србије" бр.124/2012, 14/15 и
68/15), затраже следећа додатна објхашњења (захтев послат на електронску пошту
добављача, написану у обрасцу понуде - sinisa@wizard.rs, дана 02.07.2019. године):
А)
1. Да ли је у колони ''Цена без ПДВ-а'' (страна 27 из Конкурсне документације) уписана појединачна
цена (без ПДВ-а) производа који се нуде, а која се затим множи за бројем понуђених производа?
2. Да ли као понуђач потврђујете тачност податка унетих у колону ''Вредност без ПДВ-а''?
3. Када се сабере последња колона - ''Вредност без ПДВ-а'', добија се другачији износ од оног који
је назначен као укупна вредност без ПДВ-а. Како је извршено сабирање?
4. На ком месту у понуди су наведене јединичне цене понуђених производа, тј. како је добијена
вредност у последњој колони - ''Вредност без ПДВ-а''?
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5. Чланом 93. став 5) Закона прописано је ''У случају разлике између јединичне и укупне цене,
меродавна је јединична цена''. На предметној понуди није јасно да ли је појединачна цена наведена
у колони ''Цена без ПДВ-а'' или на неком другом месту, као ни како је добијена вредност без ПДВ-а
(последња колона у обрасцу, страна 27). Молимо за додатно објашњење.
6. Страна 27 конкурсне документације, у обрасцу, ставка 6 - ''DMX kabl'', јединица мере - котур од
100 метара, количина 4, у колони ''Цена без ПДВ-а'', написан је број који је преправљан и
исправљан. Делује да се ради о цифри 38.000,00, док је у колони ''Вредност без ПДВ-а'' наведено
38.400,00 динара. Како се дошло до наведене вредности, молимо за додатна објашњења.
7. Прва ставка - колона ''Вредност без ПДВ-а'', на почетку налази се нечитак број. Да ли се ради о
ВРЕДНОСТИ БЕЗ ПДВ-А која је 2.502.800,00 динара, или 502.800,00 динара? Да ли је прва цифра
''2'' или се ради о некаквом знаку, а ако се ради о некаквом знаку, зашто истог нема на ставкама
2,4,9,12,13,14? Знак једнакости (=) стављан је, на пример, код ставки 5 и 6, али се код ставке број 1
ради или о почетном броју 2 или о неком другом знаку...
8. Исто као у претходном питању за ставку 3 из понуде?
9. Ставка 9 - ''Вредност без ПДВ-а'', није јасно о каквом се износу ради (подебљавано и
преправљано). Молимо да разјасните да ли је вредност без ПДВ-а код ставке 9 - 17.800,00 динара
или 19.800,00 динара?
10. Ставка 10 - ''Вредност без ПДВ-а'', није јасно о каквом се износу ради (подебљавано и
преправљано). Молимо да разјасните да ли је вредност без ПДВ-а код ставке 10 - 12.800,00 динара
или 22.800,00 динара?
11. Ставка 13 - ''Вредност без ПДВ-а'', није јасно о каквом се износу ради (подебљавано и
преправљано). Молимо да разјасните да ли је вредност без ПДВ-а код ставке 13 - 78.000,00 динара
или 98.000,00 динара?
12. Укупан назначени збир ''Укупно без ПДВ-а'', не одговара збиру колоне ''Вредност без ПДВ-а'',
што је већ назначено. Такође, збир је прецртаван и преправљан. Молимо објашњење.
Б)
1) Даље, чланом 92. став 3) Закона прописано је ''Ако наручилац оцени да понуда садржи
неуобичајено ниску цену, дужан је да од понуђача захтева детаљно образложење свих њених
саставних делова које сматра меродавним''. Увидом у понуду, ставка 5. из понуде - ЛАПТОП
РАЧУНАР СА ПРИПАДАЈУЋИМ СОФТВЕРИМА ЗА ПРЕДМЕТНУ ОПРЕМУ, утврђено је да је
понуђена цена од 39.000,00 динара без ПДВ-а. Будући да се ради о неубичајно ниској цени за
рачунар који садржи све тражене елементе (ekran ne manji od 14" sa rezolucijom ekrana minimum
1366 x 768 piksela, sa Intel procesorom, integrisanom grafičkom kartom, sa 2GB ili više RAM memorije,
sa operativnim sistemom Windows klase, sa 2 ili više USB portova, sa Hard diskom od 500GB ili
više), тражимо детаљно образложење:
1. Да ли понуђени рачунар задовољава све тражене критеријуме?
2. Да ли ће бити инсталиран легалан ''Windows'' оперативни систем (са лиценцом), будући да као
јавна установа морамо поштовати законске прописе у вези са предметном материјом?
3. Да ли ће у понуђени рачунар бити инсталирани лиценцирани софтвери за управљање системом
расвете (понуђеном опремом), као што је захтевано?
4. О којој робној марки се ради и о ком произвођачу и где се на интернету могу погледати изглед и
техничка спецификација понуђеног производа?
2) Такође, ставка 1 - LED profesionalni pozorišni/scenski reflektor (комада 16) понуђена је укупна
вредност без ПДВ-а 2.502.800,00 динара, или 502.800,00 динара (нејасни бројеви). Ако се ради о
вредности без ПДВ-а од 502.800,00 динара (за шта је већ захтевано објашњење), тражимо детаљно
образложење, будући да се ради о доста нижој вредности од вредности из друге примљене понуде:
1. Да ли понуђени рефлектори задовољавају све тражене критеријуме (страна 22 из Конкурсне
документације)?
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2. О којој робној марки се ради и о ком произвођачу и где се на интернету могу погледати изглед и
техничка спецификација понуђеног производа?
3) Ставка 2 - LED profesionalni pozorišni/scenski reflektor (комада 2) - Иста објашњења су неопходна,
као и за ставку 1:
1. Да ли понуђени рефлектори задовољавају све тражене критеријуме (страна 23 из Конкурсне
документације)?
2. О којој робној марки се ради и о ком произвођачу и где се на интернету могу погледати изглед и
техничка спецификација понуђеног производа?
4) Ставка 3 - Rotirajući LED sferični svetlosni efekat (комада 2) - Иста објашњења су неопходна, као и
за ставку 1:
1. Да ли понуђени производи задовољавају све тражене критеријуме (страна 24 из Конкурсне
документације)?
2. О којој робној марки се ради и о ком произвођачу и где се на интернету могу погледати изглед и
техничка спецификација понуђеног производа?
5) Ставка 4 - ''ROTO glava'' (komada 2) - Иста објашњења су неопходна, као и за ставку 1:
1. Да ли понуђени производи задовољавају све тражене критеријуме (страна 24 из Конкурсне
документације?
2. О којој робној марки се ради и о ком произвођачу и где се на интернету могу погледати изглед и
техничка спецификација понуђеног производа?
В)
1) У конкурсној документацији наведено је да опрема мора бити нова, у оригиналном паковању
произвођача.
Да ли потврђујете да се ради о новој опреми?
2) Понуђач који буде изабран мора доставити блок шему комплетног система.
Понуђач који буде изабран је у обавези да изврши монтажу исте, организује обуку корисника за
правилан рад и руковање системом приликом примопредаје система.
Будући да сте као рок извршења навели 15 (петнаест) дана, молимо да потврдите да сте у
техничкој могућности да у року који сте навели извршите испоруку производа, монтажу, обуку
запослених, као и да доставите блок шему комплетног система.
Питања под Б) и В) биће упућена и другом понуђачу (у вези са карактеристикама производа,
робном марком итд).
Чланом 106. став 1) тачка 5) Закона прописано је да ће наручилац одбити понуду ако ''понуда
садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће
упоредити је са другим понудама''. Будући да понуда коју сте поднели садржи недостатке (наведене
у овом допису), немогуће је да иста буде упоређена са другом понудом без додатних објашњења. У
складу са наведеним, молимо да све одгворе доставите у назначеном року.
Понуђачу је дат примерен рок за одговор на тражена додатна објашњења - накасније до
05.07.2019. године до 14,00, у писаној форми, електронском поштом.
Наведени понуђач у назначеном року није доставио било каква додатна објашњења.
Председник Комисије је директора понуђача Синишу Бошковића, дана 05.07.2019. године,
позвао на број телефона написан у понуди понуђача – 064/8298700, тражећи одговор на
питање зашто додатна објашњења нису послата. Господин Бошковић је изјавио да никакву
електронску пошту није добио, што по мишљењу чланова Комисије није од значаја за
одлучивање, будући да постоје сви материјални докази да су питања (као и Записник о
отварању понуда) послата на адресу достављену у документацији - sinisa@wizard.rs, дана
02.07.2019. године.
Имајући у виду наведено, у складу са чланом 106. став 1) тачка 5. Закона, којим је прописано
да ће наручилац одбити понуду ако ''понуда садржи друге недостатке због којих није могуће
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утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама'', као и
остале наведене одредбе Закона и услове из Конкурсне докуметације, понуда понуђача
''МОНДО'' ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ, ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ТРГОВИНУ И
УСЛЕГЕ, РУМА је одбачена као неодговарајућа и неприхватљива.
2. ''LIGHT AND SOUND DESIGN'' ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ БЕОГРАД,
Загорска 36, матични број 20216204, ПИБ 104686692, понуда заводни број 7/106 од 02.07.2019.
године у 09,35 часова. Цена за понуђена добра 1.498.432,50 динара без ПДВ-а, 1.798.119,00
динара са ПДВ-ом. Начин плаћања: 0% аванса у року од 3 (три) дана од дана закључења
уговора, што износи 0,00 динара без ПДВ-а, а остатак од 100% од уговорене цене што износи
1.498.432,50 динара без ПДВ-а у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана службеног пријема
исправно испостављене фактуре и Записника о примопредаји и пуштању у рад (монтажи)
добара. Рок испоруке и монтаже добара је 20 (двадесет) дана од дана потписивања уговора.
Гаранција: 24 (у месецима). Гарантни рок почиње да тече од дана када је опрема пуштена у
рад. Рок за отклањање рекламација је 5 (пет) дана од дана сачињавања записника о
рекламацији. Понуда важи 90 (деведесет) дана од дана отварања понуда.
Накнадним прегледом предметне понуде, чланови Комисије нису пронашли неправилности у
истој, понуда је благовремене, прихватљива и одговарајућа.
У жељи да се понуђачи третирају на исти начин, Комисија је и од понуђача ''LIGHT AND SOUND
DESIGN'' ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ БЕОГРАД, затражила додатна
објашњења, у вези са квалитетом понуђене опреме и поштовањем обавеза из потенцијалног
уговорног односа. Захтев је послат на електронску пошту добављача, написану у обрасцу понуде
- marketing@lsd.co.rs, дана 02.07.2019. године). У назначеном року, понуђач је доставио одговоре
на сва постављена питања:
А)
1) Ставка 5. из понуде - ЛАПТОП РАЧУНАР СА ПРИПАДАЈУЋИМ СОФТВЕРИМА ЗА ПРЕДМЕТНУ
ОПРЕМУ (екран не мањи од 14" са резолуцијом екрана минимум 1366 x 768 пиксела, са Intel
процесором, интегрисаном графичком картом, са 2GB или више Ram меморије, са оперативним
системом Windows класе, са 2 или више USB портова, са HARD диском од 500 GB или више), тражимо
детаљно образложење:
1. Да ли понуђени рачунар задовољава све тражене критеријуме? – Рачунар задовољава све
критеријуме, званична спецификација произвођача ’’Lenovo’’ у прилогу.
2. Да ли ће бити инсталиран легалан ''Windows'' оперативни систем (са лиценцом), будући да као јавна
установа морамо поштовати законске прописе у вези са предметном материјом? –Са рачунаром се
добија инсталирани Windows оперативни систем
3. Да ли ће у понуђени рачунар бити инсталирани лиценцирани софтвери за управљање системом
расвете (понуђеном опремом), као што је захтевано? – Рачунар се испоручује са инсталираним Light
Jockey software-om за управљање системом расвете.
4. О којој робној марки се ради и о ком произвођачу и где се на интернету могу погледати изглед и
техничка спецификација понуђеног производа? У питању је Lenovo V130-14IGM, званична
спецификација произвођача је у прилогу.
2) Такође, ставка 1 - ЛЕД професионални позоришни/сценски рефлектор (комада 16):
1. Да ли понуђени рефлектори задовољавају све тражене критеријуме (страна 22 из Конкурсне
документације)? Да, испуњавају тражене критеријуме, спецификација је у прилогу.
2. О којој робној марки се ради и о ком произвођачу и где се на интернету могу погледати изглед и
техничка
спецификација
понуђеног
производа?
ADJ
,
model
PAR
Z120
RGBW,
https://www.americandj.eu/en/par-z120-rgbw.html?___SID=U.
3) Ставка 2 - ЛЕД професионални позоришни/сценски рефлектор (комада 2) - Иста објашњења су
неопходна, као и за ставку 1:
1. Да ли понуђени рефлектори задовољавају све тражене критеријуме (страна 23 из Конкурсне
документације)? Да, испуњавају тражене критеријуме, спецификација је у прилогу.
2. О којој робној марки се ради и о ком произвођачу и где се на интернету могу погледати изглед и
техничка спецификација понуђеног производа? Произвођач АДЈ , ADJ , model Encore Profile 1000
Color
https://www.americandj.eu/en/encore-profile-rgbw.html?___SID=U
4) Ставка 3 - Ротирајући ЛЕД сферични светлосни ефекат (комада 2) - Иста објашњења су неопходна,
као и за ставку 1:
1. Да ли понуђени производи задовољавају све тражене критеријуме (страна 24 из Конкурсне
документације)? Да, испуњавају тражене критеријуме, спецификација је у прилогу.
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2. О којој робној марки се ради и о ком произвођачу и где се на интернету могу погледати изглед и
техничка спецификација понуђеног производа? Произвођач ADJ , model Starburst
https://www.americandj.eu/en/starburst.html
5) Ставка 4 - ''РОТО глава'' (комада 2) - Иста објашњења су неопходна, као и за ставку 1:
1. Да ли понуђени производи задовољавају све тражене критеријуме (страна 24 из Конкурсне
документације? Да, испуњавају тражене критеријуме, спецификација је у прилогу.
2. О којој робној марки се ради и о ком произвођачу и где се на интернету могу погледати изглед и
техничка спецификација понуђеног производа? Произвођач Chauvet, model Intimidator Spot 255 IRC
https://www.chauvetdj.com/products/intimidator-spot-255-irc/
Б)
1) У конкурсној документацији наведено је да опрема мора бити нова, у оригиналном паковању
произвођача.
Да ли потврђујете да се ради о новој опреми? Потврђујемо да се ради о новој роби у оригиналном
паковању произвођача.
2) Понуђач који буде изабран мора доставити блок шему комплетног система.
Понуђач који буде изабран је у обавези да изврши монтажу исте, организује обуку корисника за
правилан рад и руковање системом приликом примопредаје система.
Будући да сте као рок извршења навели 20 (двадесет) дана, молимо да потврдите да сте у техничкој
могућности да у року који сте навели извршите испоруку производа, монтажу, обуку запослених, као и да
доставите блок шему комплетног система. У техничкој смо могућности да извршимо испоруку
производа, монтажу, обуку запослених као и да доставимо блок шему.

РАНГИРАЊЕ ПРИХВАТЉИВИХ ПОНУДА
Након стручне оцене понуда, када je 1 (jeдна) понуда одбијена као неодговарајућа и
неприхватљива, Комисија је приступила поступку рангирања 1 (једне) прихватљиве и одговарајуће
понуде, применом критеријума "економски најповољнија понуда", по следећим параметарима:
1.ОЦЕНА ПРИХВАТЉИВЕ ПОНУДЕ
ПОНУЂАЧ
пондер 1
УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А
(најнижа понуђена цена/конкретна
понуђена цена * број пондера (70))
пондер 2
РОК ИСПОРУКЕ И МОНТАЖЕ
(ПУШТАЊА У РАД) ДОБАРА
(најнижи понуђени рок у данима /
конкретни понуђени рок * бр.пондера
(20))

пондер 3
УСЛОВИ ПЛАЋАЊА – 0,5 * (100 висина захтеваног аванса (у
процентима) : 100 + Rp - понуђени рок
плаћања конкретне понуде (у данима)
: максимално понуђени рок плаћања (у
данима) * број пондера (10)

УКУПАН БРОЈ БОДОВА

LIGHT AND SOUND DESIGN'' ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ
ОДГОВОРНОШЋУ БЕОГРАД
ЦЕНА
БОД
(1.498.432,50 : 1.498.432,50 =1,00 х
1.498.432,50
70) =
динара
70,00
РОК ИСПОРУКЕ И
БОД
МОНТАЖЕ ДОБАРА
20 дана

(20: 20 = 1,00 х 20) =
20,00

Начин и динамика плаћања

БОД

0% аванса у року од 3 (три)
дана од дана закључења
уговора, што износи 0,00
динара без ПДВ-а, а остатак
од 100% од уговорене цене
што износи 1.498.432,50
динара без ПДВ-а у року од
45 (четрдесетпет) дана од
дана службеног пријема
исправно испостављене
фактуре и Записника о
примопредаји и пуштању у
рад (монтажи) добара

(100 – 0 = 100: 100 = 1,00) +
(45:45=1,00) = 2,00 х 10 = 20,00 *
0,5
10,00

100,00
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Будући да је предметна понуда благовремена, прихватљива и одговарајућа, применом
критеријума: "економски најповољнија понуда", Комисија је предлажила да се понуда
понуђача - LIGHT AND SOUND DESIGN'' ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ
БЕОГРАД, Загорска 36, матични број 20216204, ПИБ 104686692, понуда заводни број 7/106 од
02.07.2019. године у 09,35 часова, прихвати као најповољнија за набавку предметних добара.
Наручилац је прихватио предлог Комисије, те је донео Одлуку о додели уговора
понуђачу - LIGHT AND SOUND DESIGN'' ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ
БЕОГРАД, Загорска 36.
На основу изложеног донета је Одлука као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове Одлуке понуђач може Наручиоцу
поднети захтев за заштиту права у року од 5
дана од дана објављивања исте на Порталу јавних
набавки и интернет страници Наручиоца.
Председник Комисије
Горан Шормаз

Директор
Љубиша Ђуровић

_____________________
____________________________
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