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Број : 1-02-4042-25 / 19-12
Датум: 13 .11.2019.
Београд
Иа основу чл. 17. Закона о електронским комуникацијама („Сл. гласник РС", бр. 44/10,
60/13-УС, 62/14 и 95/18-др закон), чл. 21. Статута Регулаторне агенције за електронске
комуникације и поштанске услуге („Сл. гласник РС", бр. 125/14 и 30/16), чл. 107. ст. 3. и 108.
Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту:
Закон) и Извештаја Комисије зајавну набавку бр. 1-02-4042-25/1 9-1 1 од 08.11.2019. године,
директор Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге (у даљем
тексту: наручилац), доноси

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
у отвореном поступку за јавну набавку добара - Опрема за Централну базу пренетих
бројева
бр. 1-02-4042-25/19

Додељује се уговор понуђачу ASSECO SEE DOO BEOGRAD, 11070 Нови Београд,
Милутина Миланковиliа 19г, чија је понуда код наручиоца заведена под бр. 1-02-404225/19-8 од 07.11.2019. године, по цени од 13.785.707,00 динара без ПДВ, односно
16.542.848,40 динара са ПДВ.
Образложење
На основу Одлуке о покретању отвореног поступка бр. 1-02-4042-25/ 19 од 26.07.2019.
године, зајавну набавку добара - Опрема за Централну базу пренетих бројева, назив и ознака
из општег речника набавки: Машине за обраду података (хардвер) - 30210000, процењене
вредности 14.000.000 динара, наручилац је донео Решење о образовању Комисије за јавну
набавку бр. 1-02-4042-25/19-1 од 26.07.2019. године, која је припремила Конкурсну
документацију бр. 1-02-4042-25/19-3 од 08.10.2019. године и истовремено објавила Позив за
подношење понуда и Конкурсну документацију на Порталу јавних набавки и интернет
страници наручиоца дана 08.10.2019. године и упутила Захтев за објаву Позива за
подношење понуда на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа.
У року за подношење понуда, Комисија за јавну набавку је донела Одлуку о измени
конкурсне документације бр. 1-02-4042-25/19-5 од 24.10.2019. године, коју је заједно са
измењеном конкурсном документацијом бр. 1-02-4042-25/19-6 од 25.10.2019. године
објавила на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца, дана 25.10.2019.
године.
Комисија за јавну набавку је, дана 07.11.2019. године, спровела поступак отварања
понуда, о чему је сачинила Записник о отварању понуда бр. 1-02-4042-25/19-10 од
07.11.2019. године а након тога приступила прегледу и стручној оцени понуда, о чему ј е
сачинила Извештај о стручној оцени понуда бр. 1-02-4042-25/19-11 од 08.11.2019. године, у
којемје констатовано:
- да су благовремено, тј. до дана 07.11.2019. године, до 10:00 часова, примљене 2
понуде, понуђача:
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1. DIALOG DOO BEOGRAD, 11070 Нови Београд, Булевар Зорана Ђинђиliа
50/6, код наручиоца заведена под бр. 1-02-4042-25/19-7 од 07.11.2019. године, у
08:55 часова.
Подаци из понуде:
Број под којим 7е понуда заведена: 637/2019 од 06.11.2019. године
Пазив или шифра понуђача: DIALOG DOO BEOGRAD
Понуђена цена:
Укупна цена без ПДВ: 8.241.105,00 динара
- Износ ПДВ: 1.648.221,00 динара
- Укупна цена са ПДВ: 9.889.326,00 динара
Дрvги подаци из понуде:
- Понуда се подноси: самостално
- Пачин плаћања: уплатом на рачун понуђача
- Услов плаћања: понуlјачу није дозвољено да заУтева аванс
- Рок плаћања: 30 дана
- Рок испоруке: 35 дана
- Рок извршења додатних услуга: 30 дана
- Места испоруке: Катићева 14, 11000 Београд, У спрат, бокс 7 (примарна
локација) и Булевар Милутина Миланковића 19г, 11070 Пови Београд
(секундарна локација)
- Гарантни рок за Рутер: 36 месеци
- Гарантни рок за Свич: 36 месеци
- Гарантни рок за Сервер тип 1: 36 месеци
- Гарантни рок за Сервер тип 2: 36 месеци
- Гарантни рок за Систем за складиштење података: 36 месеци
- Гарантни рок за Уређај за архивирање Tape Library: 36 месеци
- Рок важења понуде: 30 дана

2. ASSECO SEE DOO BEOGRAD, 11070 Нови Београд, Милутина Миланковиliа
19г, код наручиоца заведена под бр. 1-02-4042-25/19-8 од 07.11.2019. године, у
09:05 часова.
Подаци из понуде:

Број под којимје понуда заведена: 375 од 06.11.2019. године
Пазив или шифра понуђача: ASSECO SEE DOO BEOGRAD
Понvђена цена:
- Укупна цена без ПДВ: 13.785.707,00 динара
- Износ ПДВ: 2.757.141,40 динара
- Укупна цена са ПДВ: 16.542.848,40 динара
Дрvги подаци из понуде:
- Понуда се подноси: самостално
- Иачин плаћања: уплатом на рачун понуђача
- Услов плаliања: понуђачу није дозвољено да захтева аванс
- Рок плаћања: 15 дана
- Рок испоруке: 35 дана
- Рок извршења додатних услуга: 30 дана
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- Места испоруке: Катићева 14, 11000 Београд, У спрат, бокс 7 (примарна
локација) и Булевар Милутина Миланковића 19г, 11070 Пови Београд
(секундарна локација)
- Гарантни рок за Рутер: 36 месеци
- Гарантни рок за Свич: 36 месеци
- Гарантни рок за Сервер тип 1: 36 месеци
- Гарантни рок за Сервер тип 2: 36 месеци
- Гарантни рок за Систем за складиштење података: 36 месеци
- Гарантни рок за Уреlјај за аркивирање Таре Library: 36 месеци
- Рок важења понуде: 30 дана
-

да су након прегледа и стручне одене понуда одбијене понуде понуђача:

1. DIALOG DOO BEOGRAD - понуда бр. 1-02-4042-25/19-7 од 07.11.2019. године,
са понуl-јеном ценом од 8.241.105,00 динара без ПДВ-а, одбијена је као
наприкваrпљива, јер:
- понуђач није доказао да испуњава додатни услов у погледу пословног
капацитета под тачком 1.1, да је овлашћен од произвођача Cissco или
овлашБеног увозника - импортера, да се бави продајом понуђеник Рутера и
Свича за територију Републике Србије, јер у понуди није достављена
Потврда, издата на меморандуму и потписана од стране овлашћеног лица
произвођача или овлашћеног увозника - импортера, са назнаком да се издаје
ради учешћа у поступку јавне набавке бр. 1-02-4042-25/19, за понуђени
Рутер и Свич произвоlјача Cissco, као доказ о испуњености овог додатног
услова;
- понуђач није доказао да испуњава додатни услов у погледу пословног
капацитета под тачком 1.2, да је овлашћен од произвоlјача или његовог
представништва за територију Републике Србије, за сервисирање
понуђених Рутера и Свича, на територији Републике Србије или да понуђач
има закључен уговор са сервисером овлашБеним од произвођача или
његовог представништва за територију Републике Србије, за сервисирање
понуђених Рутера и Свича на територији Републике Србије, јер у понуди
није достављена Потврда, издата на меморандуму и потписана од стране
овлашћеног лица произвођача или његовог представништва за територију
Републике Србије, са наведеним траженим могућностима и са назнаком да
се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке бр. 1-02-4042-25/19 или
Уговор понуђача са сервисером и потврда издата сервисеру на
меморандуму и потписана од стране овлашћеног лица произвођача или
његовог представништва за територију Републике Србије, са наведеним
траженим могућностима и са назнаком да се издаје ради учешћа у поступку
јавне набавке бр. 1-02-4042-25/19, за понуђени Рутер и Свич произвођача
Cissco, као доказ о испуњености овог додатног услова;
- понуђач није доказао да испуњава додатни услов у погледу пословног
капацитета под тачком 1.3, да је у преткодне 3 године од дана истека рока
за подношење понуде који је објављен на Порталу јавних набавки, извршио
најмање 3 испоруке Сервера тип 1 и/или Сервера тип 2 и/или Система за
складиштење података, у укупној вредности од по најмање 8.500.000,00
динара, јер у понуди нису достављене Потврде које прате списак
референтних испорученик добара, потписане од овлашћеник лица
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наручилаца наведеник у списку (Образац 6 у поглављу V конкурсне
докуменrпације), као 1 од 2 тражена доказа о испуњености овог додатног
услова;
- понуђач није доказао да испуњава додатни услов у погледу пословног
капацитета под тачком 1.4, да поседује највиши партнерски статус стечен
на територији Републике Србије, са произвођачима понуђеник Рутера и
Свича, јер у понуди нису достављене Потврде, издате на меморандуму и
потписане од стране овлашћеног лица произвођача или његовог
представништва за територију Републике Србије, са наведеним нивоом
партнерског статуса понуђача и са назнаком да се издају ради учешћа у
поступкујавне набавке бр. 1-02-4042-25/19, као докази о испуњености овог
додатног услова;
- понуђач није доказао да испуњава додатни услов у погледу пословног
капацитета под тачком 1.5, да има важеће сертификате ISO 9001, ISO
20000-1 и ISO 27001, јер у понуди нису достављени тражени Сертификати,
као докази о испуњености овог додатног услова;
- понуfјач није доказао да испуњава додатни услов у погледу кадровског
капацитета, да има запослене или ангажоване ван радног односа лица са
сертификатом на експертском нивоу, издатим од произвођача понуfјеник
Рутера и Свича - најмање 3 извршиоца и лица са високом стручном

спремом и са РМР (Project Management Professional) сертификатом најмање 2 извршиоца, јер у понуди нису достављени Пријаве на обавезно
социјално осигурање (одговарајући М образац) за запослене или уговори о
радном ангажовању за ангажоване ван радног односа (Уговор о обављању
привременик и повременик послова, Уговор о допунском раду и сл.),
Тражени сертификати, Дипломе и РМР сертификати, као докази о
испуњености додатног услова.
-

да након спроведене стручне оцене понуда и одбијања 1 од 2 прибављене понуде није
било основа за рангирања прикватљивик понуда применом критеријума за доделу
уговора - најнижа понуђена цена, јер је прибављена само једна прикватљива понуда,

понуlјача ASSECO SEE DOO BEOGRAD, 11070 Нови Београд, Милутина
Миланковиliа 19г, чија је понуда код наручиоца заведена под бр. 1-02-4042-25/19-8
од 07.11.2019. године, по цени од 13.785.707,00 динара без ПДВ, те Комисија зајавну
набавку предлаже наручиоцу доношење одлуке о додели уговора наведеном
понуlјачу, у складу са чл. 107. ст. З. и 108. Закона.
На основу Извештаја о стручној оцени понуда, донетаје одлука као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове одлуке може се поднети зактев за заштиту права,
у року од 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавник набавки.

ДИРЕКТОР

др Владица Тинтор
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