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Број : 1-02-4042-28/ 19-13
Датум: 01.10.2019.

Београд
Па 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. 108. Закона о
јавним набавкама („Сл. гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон) и
Извештаја Комисије за јавну набавку бр. 1-02-4042-28/19-12 од 27.09.2019. 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 - Рачунарске компоненте
бр. 1-02-4042-28/19

Додељује се уговор понуђачу Comtrade System Integration d.o.o. Beograd, 11070
Нови Београд, Савски насип 7, чија је понуда код наручиоца заведена под бр. 1-02-404228/19-8 од 23.09.2019. године, по јединичним ценама наведеним у понуди, с тим да вредност
укупно испорученик предметник добара током периода важења уговора не може прелазити
износ средстава предвиђених Одлуком о покретању овог поступка, од 1.050.000,00 динара
без ПДВ, односно 1.260.000,00 динара са ПДВ.

Образложење
Па основу Одлуке о покретању отвореног поступка бр. 1-02-4042-28/19 од 15.08.2019.
године, за јавну набавку добара - Рачунарске компоненте, наручилац је донео Решење о
образовању Комисије за јавну набавку бр. 1-02-4042-28/19-1 од 15.08.2019. године, која је
припремила Конкурсну документацију бр. 1-02-4042-28/19-3 од 21.08.2019. године и
истовремено објавила Позив за подношење понуда и Конкурсну документацију, на Порталу
јавних набавки и интернет страници наручиоца.
Комисија за јавну набавку је, дана 23.09.2019. године, спровела поступак отварања
понуда, о чему је сачинила Записник о отварању понуда бр. 1-02-4042-28/19-11 од
23.09.2019. године а након тога приступила прегледу и стручној оцени понуда, о чему је
сачинила Извештај о стручној оцени понуда бр. 1-02-4042-28/19-12 од 27.09.2019. године, у
којем је констатовано:
- да су благовремено, тј. до дана 23.09.2019. године, до 10:00 часова, примљене 4
понуде, понуђача:

1. USPON DOO ČАČАК, 32000 Чачак, Булевар Ослобоi-јења 17, код наручиоца
заведена под бр. 1-02-4042-28/19-5 од 20.09.2019. године, у 12:00 часова.
Подаци из понуде:
Број под којимје понуда заведена: 01055/19 од 19.09.2019. године
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Пазив или шифра понvђача: USPON DOO ČАČАК
Понуђена цена:
- Укупна цена без ПДВ: 733.780,00 динара
- Износ ПДВ: 146.756,00 динара
- Укупна цена са ПДВ: 880.536,00 динара
Подаци из понуде који су одређени као елементи критеријума:
- Укупна цена без ПДВ: 733.780,00 динара
Други подаци из понуде:
- Понуда се подноси: самостално
- Начин плаћања: уплатом на рачун понуlјача
- Услов плаћања: понуђачу није дозвољено да захтева аванс
- Рок плаћања: 15 дана
Рок испоруке: 45 дана
- Место испоруке: Палмотићева 2, 11103 Београд

-

-

Гарантни рокови
о за USB меморију: 60 месеци
о за Пројектор: 24 месеца
о за Прикључне станице ТИП 1 и ТИП 2 12 месеци
о за USB бежичну тастатуру: 36 месеци
о за SSD диск: 60 месеци
о за Монитор: 36 месеци
Рок важења понуде: 30 дана

2. ELEKTRONIK PARTNER DOO BEOGRAD, 11000 Београд, др Ивана Рибара
146, код наручиоца заведена под бр. 1-02-4042-28/19-6 од 23.09.2019. године, у
09:00 часова.
Подаци из понуде:
Број под којимје понvда заведена: 240/19 од 23.09.2019. године
Назив или шифра понуђача: ELEKTRONIK PARTNER DOO BEOGRAD
Понvђена иена:
- Укупна цена без ПДВ: 704.900,00 динара
- Износ ПДВ: 140.980,00 динара
- Укупна цена са ПДВ: 845.880,00 динара
Подаци из понуде који су одређени као елеменrпи критеријума:
- Укупна цена без ПДВ: 704.900,00 динара
Други подаци из ионуде:
- Понуда се подноси: самостално
- Начин плаћања: уплатом на рачун понуђача
- Услов плаћања: понуђачу није дозвољено да захтева аванс
- Рок плаћања: 30 дана
- Рок испоруке: 45 дана
- Место испоруке: Палмотићева 2, 11103 Београд

-

Гарантни рокови
о за USB меморију: 60 месеци
о за Пројектор: 24 месеца
о за Прикључне станице ТИП 1 и ТИП 2: 12 месеци
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о за USB бежичну тастатуру: 36 месеци
о за SSD диск: 60 месеци
о за Монитор: 36 месеци
Рок важења понуде: 30 дана

3. D4S DOO BEOGRAD, 11000 Београд, Булевар Краља Алекеандра 86, код
наручиоца заведена под бр. 1-02-4042-28/19-7 од 23.09.2019. године, у 09:26
часова.

Подаци из понуде:
Број под којимје понуда заведена: 83/19 од 23.09.2019. године
Пазив unu шифра понуђача: D4S DOO BEOGRAD
Понуђена г~ена:

-

Укупна цена без ПДВ: 991.694,30 динара
Износ ПДВ: 198.338,86 динара
Укупна цена са ПДВ: 1.190.033,16 динара

Подаии из понуде који су одређени као елементи критеријума:

-

Укупна цена без ПДВ: 991.694,30 динара

Други подаци из понуде:

-

-

Понуда се подноси: самостално
Начин плаћања: уплатом на рачун понуђача
Услов плаћања: понуђачу није дозвољено да захтева аванс
Рок плаћања: 15 дана
Рок испоруке: 43 дана
Место испоруке: Палмотићева 2, 11103 Београд
Гарантни рокови
о за USB меморију: 60 месеци
о за Пројектор: 24 месеца
о за Прикључне станице ТИП 1 и ТИП 2: 12 месеци
о за USB бежичну тастатуру: 36 месеци
о за SSD диск: 60 месеци
о за Монитор: 36 месеци
Рок важења понуде: 35 дана

4. Comtrade System Integration d.o.o. Beograd, 11070 Нови Београд, Савски насип
7, код наручиоца заведена под бр. 1-02-4042-28/19-8 од 23.09.2019. године, у 09:35
часова.

Подаци из понуде:
Број под којимје понуда заведена: 19-3962 од 16.05.2019. године
Пазив или шифра понуђача: Comtrade System Integration d.o.o. Beograd
Понvђена цена:

-

Укупна цена без ПДВ: 945.940,00 динара
Износ ПДВ• 189.188,00 динара
Укупна цена са ПДВ: 1.135.128,00 динара

Подаци из понуде који су одређени као елементи критеријума:

-

Укупна цена без ПДВ: 945.940,00 динара
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Други
-

-

-

подаци из понуде:
Понуда се подноси: самостално
Пачин плаћања: уплатом на рачун понуђача
Услов плаћања: понуђачу није дозвољено да зактева аванс
Рок плаћања: 15 дана
Рок испоруке: 45 дана
Место испоруке: Палмотићева 2, 11103 Београд

Гарантни рокови
о за USB меморију: 60 месеци
о за Пројектор: 24 месеца
о за Прикључне станице ТИП 1 и ТИП 2: 12 месеци
о за USB бежичну тастатуру: 36 месеци
о за SSD диск: 60 месеци
о за Монитор: 36 месеци
Рок важења понуде: 30 дана

да су приликом прегледа и стручне оцене понуда одбијене понуде понуlјача:

1. USPON DOO ČАČАК - понуда бр. 1-02-4042-28/19-5 од 20.09.2019. године,
са понуђеном ценом од 733.780,00 динара без ПДВ, одбијена је као
неодговарајућа, јер:
- не испуњава потпуно све текничке спецификације, односно:
1) за Прикључну станицу - ТИП 1, понуђени модел нема тражени (1) VGA,
2) за Прикључну станицу - ТИП 1, снага понуђеног адаптера напајања од 90W,
не одговара траженој снази адаптера напајања од 135W,
3) за Прикључну станицу - ТИП 2, понуђени модел нема тражени (1) USB-C
data upower out порт на предњем делу уређаја,
4) за Прикључну станицу - ТИП 2, понуђени модел нема тражени (1) USB-С
на задњем делу уређаја;

2. ELEKTRONIK PARTNER DOO BEOGRAD - понуда бр. 1-02-4042-28/19-6
од 23.09.2019. године, са понуђеном ценом од 704.900,00 динара без ПДВ,
одбијенаје као неодговарајућа, јер:
- не испуњава потпуно све техничке спецификације, односно:
1) за Прикључну станицу - ТИП 1, понуlјени модел нема тражени (1) VGA,
2) за Прикључну станицу - ТИП 1, снага понуђеног адаптера напајања од 90W,
не одговара траженој снази адаптера напајања од 135W.
да су преостале прикватљиве понуде рангиране на следећи начин:

1. понуда бр. 1-02-4042-28/19-8 од 23.09.2019. године, понуђача Comtrade System
Integration d.o.o. Beograd,
2. понуда бр. 1-02-4042-28/19-7 од 23.09.2019. године, понуlјача D4S DOO

BEOGRAD.
- да је након спроведене стручне оцене понуда, одбијања 2 од 4 приспеле понуде и

рангирања преосталик прикватљивик понуда применом критеријума за доделу
уговора - најнижа понуђена цена, Комисија за јавну набавку предложила наручиоцу
uii
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да уговор додели прворангираном понуђачу Comtrade System Integration d.o.o.
Beograd, 11070 Пови Београд, Савски наеип 7, чија је понуда код наручиоца
заведена под бр. 1-02-4042-28/19-8 од 23.09.2019. године, по јединичним ценама
наведеним у понуди, с тим да вредност укупно испоручених предметних добара током
периода важења уговора не може прелазити износ средстава предвиђених Одлуком о
покретању овог поступка, од 1.050.000,00 динара без ПДВ, односно 1.260.000,00
динара са ПДВ, у складу са чл. 108. Закона..
На основу Извештаја о стручној оцени понуда, донетаје одлука као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВПОМ ЛЕКУ: Против ове одлуке може се поднети захтев за заштиту права,
у року од 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталујавник набавки.

ДИРЕКТОР
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др Владица Тинтор
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