ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ЗАЈЕЧАР
Број: 3844
Датум: 15.06.2018.године
Зајечар
ЗАПИСНИК О ОТВАРАЊУ ПОНУДА
у поступку јавне набавке мале вредности добара - систем за евиденцију радног
времена , обликованом као једна партија ,број јавне набавке 13МВ /2018
(Позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки , дана
01.06.2018.г. )
1. Поступак отварања вођен је дана 15.05.2018. године , у 12.30 часова, у просторијама
управне зграде наручиоца.
2. Процењена вредност набавке износи : 625.720,00 динара без ПДВ-а
3. Отварање понуда води Комисија у саставу:
-

Александар Врањанац, дипл инж, члан комисије
Зоран Доброта, дипл инж маш, члан комисије
Јелена Нанић-Брковић, члан комисије
Гордана Златановић, члан комисије

4.Констатује се да отварању присуствују /не присуствују друга лица:
1.Ђорђевић дејан , бр. . карте 003135340, ПУ Зајечар, ЈМБГ : 0203975750017
5. Констатује да отварању понуда присуствују /не присуствују представници понуђача:
Представник понуђача „Телеком Србија“ АД Београд, Никола Милојковић , ЈМБГ:
1708982754115, по овашћењу бр. 24280813-2018.
6. Благовремено, тј. до дана 15.06.2018. године до 12.00 часова пристигле су
понуде понуђача :
1. „Solutis“ д.о.о. 11070 Нови Београд ,Буевар Арсенија Чарнојевића 107, понуда заведена
код наручиоца под бројем 3730 од 11.06.2018.године,
2. „Secam CCTV Corporation“ д.о.о. 11050 Београд, Војводе Богдана 34, допуна заведена код
наручиоца под бројем 3731 од 11.06.2018.године,
3. Допуна понуде „Secam CCTV Corporation“ д.о.о. 11050 Београд, Војводе Богдана 34,
понуда заведена код наручиоца под бројем 3787 од 13.06.2018.године,
4. „Technomedia“ д.о.о. 34111 Крагујевац, Краља Александра I Карађорђевића 88/1, понуда
заведена код наручиоца под бројем 3805 од 14.06.2018.године,
5. Допуна понуде „Solutis“ д.о.о. 11070 Нови Београд ,Буевар Арсенија Чарнојевића 107,
допуна заведена код наручиоца под бројем 3806 од 14.06.2018.године
6. „Videomont“ д.о.о. 11070 Нови Београд, Тошин бунар 166, стан 2, понуда заведена код
наручиоца под бројем 3807 од 14.06.2018.године,
7. Заједничка понуда „MTЦ“ д.о.о. 31000 Ужице, Немањина бр.60 и Предузеће за
телекомуникације „Телеком Србија“ АД 11000 Београд, таковска 2, понуда заведена код
наручиоца под бројем 3841 од 15.06.2018.године-11.35 часова.
___________________________________________________________________________
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Неблаговремене понуде: Нема
___________________________________________________________________________
7.Назив или шифра понуђача, број под којим је понуда заведена , цена И евентуални попусти
које нуди понуђач, подаци из понуде који су одређени као елементи критеријума, а који се могу
нумерички приказати и евентуално други подаци из понуде (подаци се уносе за сваког понуђача
посебно):

___________________________________________________________________________
1 . Понуђач „ Солутис“ Нови Београд
Понуда бр. Т – 08/18 од 08.06.2018.године за јавну набавку - Набавка система за евиденцију
радног времена, ЈН број 13МВ/18.

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се
понуда подноси са подизвођачем,односно податке о свим учесницима заједничке понуде,
уколико понуду подноси група понуђача.
Укупна цена 621.950,00 динара без ПДВ-а;
Рок и начин плаћања: одложено, 45 дана од дана испоруке и уградње добара;
Рок испоруке и уградње: 10 дана (услов је максимално 10 календарских дана) од потписивања
уговора, односно позива наручиоца.
Гарантни рок: 24 месеца (минимум 12 месеци) од уградње добара.
Место испоруке и уградње: Здравствени центар Зајечар.
Рок важења понуде 60 дана (услов је најмање 30 дана) од дана отварања понуда.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
1) Назив учесника у заједничкој понуди:
/
2)

Назив учесника у заједничкој понуди:

/

3)

Назив учесника у заједничкој понуди:

/

Напомена: Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју
примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
Укупна цена ________/________ динара без ПДВ-а;
Рок и начин плаћања: одложено, 45 дана од дана испоруке и уградње добара;
Рок испоруке и уградње: __/__ дана (услов је максимално 10 календарских дана) од
потписивања уговора, односно позива наручиоца.
Гарантни рок: ______/____________ (минимум 12 месеци) од уградње добара.
Место испоруке и уградње: Здравствени центар Зајечар.
Рок важења понуде __/___ дана (услов је најмање 30 дана) од дана отварања понуда.
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Напомена комисије: Понуђач Солутис је доставио допуну понуде заведену код наручиоца под
бр. 3806 од 14.06.2018.године. Допуна понуде се односи на измену обрасца 1. Изјаве понуђача о
испуњености обавезних и додатних услова и обрасца 4. структуре цене , обзиром да је
извршена у деу ставке 2 –Уређај за контролу доаска и одласка на посао, који се односи на
коичину. Укупна вредност понуде остаје иста.

2 . Понуђач Secom CCTV Corporation д.о.о. Београд
Понуда бр. 389/18 од 06.06.2018.године за јавну набавку - Набавка система за евиденцију
радног времена, ЈН број 13МВ/18.
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се
понуда подноси са подизвођачем,односно податке о свим учесницима заједничке понуде,
уколико понуду подноси група понуђача.
Укупна цена 591.200,00 динара без ПДВ-а;
Рок и начин плаћања: одложено, 45 дана од дана испоруке и уградње добара;
Рок испоруке и уградње: 10 дана (услов је максимално 10 календарских дана) од потписивања
уговора, односно позива наручиоца.
Гарантни рок: 12 месеци (минимум 12 месеци) од уградње добара.
Место испоруке и уградње: Здравствени центар Зајечар.
Рок важења понуде 45 дана (услов је најмање 30 дана) од дана отварања понуда.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
1) Назив учесника у заједничкој понуди:
/
2)

Назив учесника у заједничкој понуди:

/

3)

Назив учесника у заједничкој понуди:

/

Напомена: Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју
примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
Укупна цена ________/________ динара без ПДВ-а;
Рок и начин плаћања: одложено, 45 дана од дана испоруке и уградње добара;
Рок испоруке и уградње: __/__ дана (услов је максимално 10 календарских дана) од
потписивања уговора, односно позива наручиоца.
Гарантни рок: ______/____________ (минимум 12 месеци) од уградње добара.
Место испоруке и уградње: Здравствени центар Зајечар.
Рок важења понуде __/___ дана (услов је најмање 30 дана) од дана отварања понуда
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Напомена комисије: Понуђач Secom CCTV Corporation је доставио допуну понуде заведену
код наручиоца под бр. 3787 од 13.06.2018.године. Допуна понуде се односи на измену обрасца
1. Изјаве понуђача о испуњености обавезних и додатних услова и обрасца 4. структуре цене ,
обзиром да је извршена у деу ставке 2 –Уређај за контролу доаска и одласка на посао, који се
односи на коичину. Укупна вредност понуде остаје иста.

3 . Понуђач Техномедија д.о.о. Крагујевац
Понуда бр. 2018-00100_ од 13.06.2018. године за јавну набавку - Набавка система за
евиденцију радног времена, ЈН број 13МВ/18.
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се
понуда подноси са подизвођачем,односно податке о свим учесницима заједничке понуде,
уколико понуду подноси група понуђача.
Укупна цена 577.000,00 динара без ПДВ-а;
Рок и начин плаћања: одложено, 45 дана од дана испоруке и уградње добара;
Рок испоруке и уградње: 10 дана (услов је максимално 10 календарских дана) од потписивања
уговора, односно позива наручиоца.
Гарантни рок: 12 месеци (минимум 12 месеци) од уградње добара.
Место испоруке и уградње: Здравствени центар Зајечар.
Рок важења понуде 30 дана (услов је најмање 30 дана) од дана отварања понуда.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
1) Назив учесника у заједничкој понуди:
/
2)

Назив учесника у заједничкој понуди:

/

3)

Назив учесника у заједничкој понуди:

/

Напомена: Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју
примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
Укупна цена ________/________ динара без ПДВ-а;
Рок и начин плаћања: одложено, 45 дана од дана испоруке и уградње добара;
Рок испоруке и уградње: __/__ дана (услов је максимално 10 календарских дана) од
потписивања уговора, односно позива наручиоца.
Гарантни рок: ______/____________ (минимум 12 месеци) од уградње добара.
Место испоруке и уградње: Здравствени центар Зајечар.
Рок важења понуде __/___ дана (услов је најмање 30 дана) од дана отварања понуда
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4 . Понуђач Видеомонт д.о.о. Нови Београд
Понуда бр. 04-05-65 од 12.06.2018.године за јавну набавку - Набавка система за евиденцију
радног времена, ЈН број 13МВ/18.
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се
понуда подноси са подизвођачем,односно податке о свим учесницима заједничке понуде,
уколико понуду подноси група понуђача.
Укупна цена 2.289.759,94 динара без ПДВ-а;
Рок и начин плаћања: одложено, 45 дана од дана испоруке и уградње добара;
Рок испоруке и уградње: 10 дана (услов је максимално 10 календарских дана) од потписивања
уговора, односно позива наручиоца.
Гарантни рок: 24 месеци (минимум 12 месеци) од уградње добара.
Место испоруке и уградње: Здравствени центар Зајечар.
Рок важења понуде 30 дана (услов је најмање 30 дана) од дана отварања понуда.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
1) Назив учесника у заједничкој понуди:
/
2)

Назив учесника у заједничкој понуди:

/

3)

Назив учесника у заједничкој понуди:

/

Напомена: Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју
примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
Укупна цена ________/________ динара без ПДВ-а;
Рок и начин плаћања: одложено, 45 дана од дана испоруке и уградње добара;
Рок испоруке и уградње: __/__ дана (услов је максимално 10 календарских дана) од
потписивања уговора, односно позива наручиоца.
Гарантни рок: ______/____________ (минимум 12 месеци) од уградње добара.
Место испоруке и уградње: Здравствени центар Зајечар.
Рок важења понуде __/___ дана (услов је најмање 30 дана) од дана отварања понуда
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5 . Понуђач МТЦ д.о.о. Ужице и предузећа за комуникацију „Телеком
Србија“ АД Београд
Понуда бр. 46/18 од 12.06.2018.године за јавну набавку - Набавка система за евиденцију
радног времена, ЈН број 13МВ/18.

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се
понуда подноси са подизвођачем,односно податке о свим учесницима заједничке понуде,
уколико понуду подноси група понуђача.
Укупна цена 620.000,00 динара без ПДВ-а;
Рок и начин плаћања: одложено, 45 дана од дана испоруке и уградње добара;
Рок испоруке и уградње: 10 дана (услов је максимално 10 календарских дана) од потписивања
уговора, односно позива наручиоца.
Гарантни рок: 12 месеци (минимум 12 месеци) од уградње добара.
Место испоруке и уградње: Здравствени центар Зајечар.
Рок важења понуде 30 дана (услов је најмање 30 дана) од дана отварања понуда.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
1) Назив учесника у заједничкој понуди:
„Телеком Србија“ АД Београд
2)

Назив учесника у заједничкој понуди:

/

3)

Назив учесника у заједничкој понуди:

/

Напомена: Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју
примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
Укупна цена 620.000,00 динара без ПДВ-а;
Рок и начин плаћања: одложено, 45 дана од дана испоруке и уградње добара;
Рок испоруке и уградње: 10 дана (услов је максимално 10 календарских дана) од потписивања
уговора, односно позива наручиоца.
Гарантни рок: 12 месеци (минимум 12 месеци) од уградње добара.
Место испоруке и уградње: Здравствени центар Зајечар.
Рок важења понуде 30 дана (услов је најмање 30 дана) од дана отварања понуда.
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. Понуђач ______________________
Понуда бр. ________________ од _____________ за јавну набавку - Набавка система за
евиденцију радног времена, ЈН број 13МВ/18.

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се
понуда подноси са подизвођачем,односно податке о свим учесницима заједничке понуде,
уколико понуду подноси група понуђача.
Укупна цена ________________ динара без ПДВ-а;
Рок и начин плаћања: одложено, 45 дана од дана испоруке и уградње добара;
Рок испоруке и уградње: ____ дана (услов је максимално 10 календарских дана) од
потписивања уговора, односно позива наручиоца.
Гарантни рок: __________________ (минимум 12 месеци) од уградње добара.
Место испоруке и уградње: Здравствени центар Зајечар.
Рок важења понуде _____ дана (услов је најмање 30 дана) од дана отварања понуда.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
1) Назив учесника у заједничкој понуди:
2)

Назив учесника у заједничкој понуди:

3)

Назив учесника у заједничкој понуди:

Напомена: Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју
примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
Укупна цена ________________ динара без ПДВ-а;
Рок и начин плаћања: одложено, 45 дана од дана испоруке и уградње добара;
Рок испоруке и уградње: ____ дана (услов је максимално 10 календарских дана) од
потписивања уговора, односно позива наручиоца.
Гарантни рок: __________________ (минимум 12 месеци) од уградње добара.
Место испоруке и уградње: Здравствени центар Зајечар.
Рок важења понуде _____ дана (услов је најмање 30 дана) од дана отварања понуда.
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. Понуђач ______________________
Понуда бр. ________________ од _____________ за јавну набавку - Набавка система за
евиденцију радног времена, ЈН број 13МВ/18.

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се
понуда подноси са подизвођачем,односно податке о свим учесницима заједничке понуде,
уколико понуду подноси група понуђача.
Укупна цена ________________ динара без ПДВ-а;
Рок и начин плаћања: одложено, 45 дана од дана испоруке и уградње добара;
Рок испоруке и уградње: ____ дана (услов је максимално 10 календарских дана) од
потписивања уговора, односно позива наручиоца.
Гарантни рок: __________________ (минимум 12 месеци) од уградње добара.
Место испоруке и уградње: Здравствени центар Зајечар.
Рок важења понуде _____ дана (услов је најмање 30 дана) од дана отварања понуда.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
1) Назив учесника у заједничкој понуди:
2)

Назив учесника у заједничкој понуди:

3)

Назив учесника у заједничкој понуди:

Напомена: Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју
примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
Укупна цена ________________ динара без ПДВ-а;
Рок и начин плаћања: одложено, 45 дана од дана испоруке и уградње добара;
Рок испоруке и уградње: ____ дана (услов је максимално 10 календарских дана) од
потписивања уговора, односно позива наручиоца.
Гарантни рок: __________________ (минимум 12 месеци) од уградње добара.
Место испоруке и уградње: Здравствени центар Зајечар.
Рок важења понуде _____ дана (услов је најмање 30 дана) од дана отварања понуда.
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