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Датум: 30.07.2018.                                Дел.бр. 362/18 од 30.07.2018. 
 
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12,14/2015 и             

68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуде број 361/18 од 30.07.2018. године директор Центра за               
образовање и културу Божидарац 1947 

д о н о с и 
 
 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 
Ред.бр. ЈНМВ 1/18 

 
За јавну набавку – услуге кол центра – организације и одржавања система двосмерне интегралне              
комуникације између потенцијалних корисника курсева и наручиоца, одржавање веб сајта, одржавање           
друштвених мрежа за потребе Центра за образовање и културу Божидарац 1947 (у даљем тексту              
Устнова), додељује се уговор понуђачу Invictus meda Д.О.О, број понуде: 348/18 од 23.јула             
2018.године, цена без Пдв-а  744.000,00 динара. 

 
Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца у року од три дана               

од дана доношења исте. 
 

Образложење: 
 

Наручилац је дана 13.07.2018. године, донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале             
вредности (дел. број 328/18) – услуге кол центра – организације и одржавања система двосмерне              
интегралне комуникације између потенцијалних корисника курсева и наручиоца, одржавање веб сајта,           
одржавање друштвених мрежа за потребе Установе, број ЈНМВ 1/18. 

Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки и интернет страници             
Наручиоца дана 13.07.2017. 

  
Благовремено, тј. до дана 23.07.2018. године до 12:00 часова, примљено је укупно једна понуда              

следећих понуђача, и то по следећем редоследу: 
 
Ред. 
број 

Број под којим је 
понуда заведена 

Назив понуђача односно 
шифра понуђача 

Датум 
Пријема 

Час 

1.  
348/18 
 

Групна понуда 1. Invictus 
MEDIA д.о.о. 2. VAF Group 
д.о.о.  код понуђача заведена 
под деловодним бројем 144/18 
од 16. јула 2018. год. 

23.07.2018. 10 часова 

 
Комисија за јавну набавку спровела је поступак јавног отварања понуда дана 23.07.2018.            

године у 12:15 часова и сачинила Записник о отварању понуда број 349/18 од 23.07.2018.године и               
сачинила писани Извешатaј о стручној оцени понуда број 361/18 од 30.07.2018.године. 

 
У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће: 

 
1.Предмет јавне набавке: – услуге кол центра – организације и одржавања система            

двосмерне интегралне комуникације између потенцијалних корисника курсева и наручиоца, одржавање          
веб сајта, одржавање друштвених мрежа за потребе Центра за образовање и културу Божидарац 1947,              
поступку јавне набавке мале вредности,  

Назив и ознака из Општег речника набавки: 79340000-9 Услуге оглашавања и маркетинга,            
79510000-2 Услуге одговарања на телефонске позиве  

 
 

2.Подаци из плана набавки који се односе на предметну јавну набавку: 
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редни број ЈН  1/18 
предмет ЈН  услуге кол центра – организације и одржавања       

система двосмерне интегралне комуникације    
између потенцијалних корисника курсева и     
наручиоца, одржавање веб сајта, одржавање     
друштвених мрежа  

износ планираних средстава за ЈН 1.000.000,00 динара без ПДВ-а 
подаци о апропријацији у буџету односно 
финансијском плану за плаћање 

6.8. 
 

процењена вредност ЈН, на годишњем нивоу и 
укупно 

1.000.000,00 динара без ПДВ-а  

врста поступка набаке поступак јавне набавке мале вредности 
оквирни датум покретања поступка 13.07.2018.  
оквирни датум закључења уговора 31.07.2018. 
оквирни датум извршења уговора од 01.08.2018. 
 

3.Процењена вредност јавне набавке: 
Процењена вредност јавне набавке је 1.000.000,00 динара без ПДВ-а  
 
4.Одступање од плана набавки са образложењем: 
У предметној набавци нема одступања од Плана набавки. 

  
7.Основни подаци о понуђачима:  
За јавну – услуге кол центра – организације и одржавања система двосмерне интегралне             

комуникације између потенцијалних корисника курсева и наручиоца, одржавање веб сајта, одржавање           
друштвених мрежа за потребе Установе, поднето је укупно једна понуда, и то: 

Број под којим је 
понуда заведена 

Назив понуђача односно 
шифра понуђача 

Датум 
Пријема 

Час 

348/18  
 
 

Групна понуда 1. Invictus 
MEDIA д.о.о. 2. VAF Group 
д.о.о. код понуђача 
заведена под деловодним 
бројем 144/18 од 16. јула 
2018. год. 

23. јул 2018. 10 часова 

 
 

1.ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
Назив:  Invictus media ДОО 
Адреса:  
 

Булевар Михајла Пупина 165е, Београд 

Матични број:  20796707 
ПИБ: 107409360 
Законски заступник:  Немања Милутиновић 

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

 
Нема.  

 
9. Понуде које су одређене као исправне, одговарајуће и прихватљиве, рангирају се према             
критеријму најнижа понуђена цена: 
 

1. 348/18 Групна понуда 1. Invictus MEDIA д.о.о. 2. VAF Group д.о.о. примљена 23. јул 2018. код                 
понуђача заведена под деловодним бројем 144/18 од 16. јула 2018. год. 
Укупна цена без ПДВ-а:  744.000,00  динара 
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Са ПДВ-ом:  892.800,00динара 
Понуда је дата као заједничка понуда групе понуђача. 
Рок важења понуде: 120 дана од дана отварања понуде 
Рок плаћања 15 дана од дана испоруке и  пријема фактуре 
Рок испоруке: 30 дана од дана потписивања уговора 
 

Понуда Понуђача Invictus media Д.О.О. оцењена је као исправна, одговарајућа и прихватљива.            
Применом критеријум најнижа понуђена цена, комисија предлаже да се уговор о јавној набавци             
закључи са понуђачем Invictus media Д.О.О. из Београда.  
 

Овлашћено лице Наручиоца прихватило је предлог Комисије те је на основу овлашћења из             
члана 108. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», бр.124/12,14/2015 и 68/2015) донело             
одлуку као у диспозитиву. 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од 5 дана од дана                 
објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 
 
Захтев за заштиту права, који мора бити у складу са чланом 151. ЗЈН-а, подноси се Републичкој                
комисији, а предаје Наручиоцу,  
Подносилац захтева је дужан да изврши уплату од 60.000,00динара на рачун буџета Републике             
Србије број 840-30678845-06, са шифром плаћања: 153 или 253, позив на број: ДМВ рп I/20-2016,               
сврха:ЗЗП; назив Наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту               
права - ДМВ рп I/20-2016 и да доказ о уплати таксе достави Наручиоцу уз захтев за заштиту права. 
 
Доставити: 
1. Одабраном понуђачу 
2. Архиви 
 
Објавити на:  
1. Сајту Установе   
2. Порталу Јавних набавки  
 
                               ЗА Установу 
                                                                                                         ____________________________ 
      Владимир Кљајић, директор 
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