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РЕГУЛАТОРНА АГЕНЦИЈА ЭА

ЕЛЕКТРОНСКЕКОМУНИКАЦИЈЕ
И ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ

БрОј : 1 -02-4042-25/20- 1 8
Датум: 30.07.2020.

Београд
На основу чл. 17. ЗакОна 0 електронским кОмуникацијама („Сл. гласник РС", бр. 44/10,
б0/13-УС и 62/14), 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 чл. 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. 1-02-4042-25/20-16 Од 24.07.2020. 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 - Рачунари и рачунарска опрема, по

партијама

бр. 1-02-4042-25/20
Партија II - Рачунарске компоненте

Додељује се угОвОр пОнуђачу Comtrade System Integration d.o.o. Beograd, 11070
Нови Београд, Савски насип 7, чија је понуда код наручи0ца заведена пОд бр. 1-02-404225/20-7 од 20.07.2020. године, по јединичним ценама наведеним у пОнуди, с тим да вредност
укупно испОручених предметних добара тОкОм пери0да важења уговОра не може прелазити
износ средстава предвиђених ОдлукОм 0 покретању Овог поступка за Партију I- Рачунари,
Од 1.000.000,00 динара без ПДВ-а, односно 1.200.000,00 динара са ПДВ-ом.

Образложење
На основу Одлуке 0 покретању отвОренОг поступка бр. 1-02-4042-25/20 Од 04.06.2020.
године, за јавну набавку дОбара - Рачунари и рачунарска опрема, п0 партијама, назив и
Ознака из Општег речника набавки: Рачунарска опрема и материјал - 30200000, прОцењене
вреднОсти 9.000.000 динара (укупн0) а п0 партијама:
Партија I- Рачунари, 8.000.000 динара;
Партија I1- Рачунарске компоненте, 1.000.000 динара,
наручилацје дОнео Решење 0 образОвању КОмисије зајавну набавку бр. 1-02-4042-25/20-1 од
04.06.2020. гОдине, кОја је припремила КОнкурсну дОкументацију бр. 1-02-4042-25/20-3 од
19.06.2020. гОдине и истовремен0 Објавила ПОзив за пОднОшење пОнуда и КОнкурсну
дОкументацију, на Порталу јавних набавки и интернет страници наручи0ца дана 19.06.2020.

гОдине и упутила Захтев за Објаву позива за поднОшење пОнуда на ПОрталу службеник

гласила Републике Србије и база прописа.
Комисија за јавну набавку је, дана 20.07.2020. године, спровела пОступак отварања
понуда, 0 чему је за Партију I1 - Рачунарске компОненте, сачинила Записник 0 Отварању
понуда бр. 1-02-4042-25/20-10 од 20.07.2020. гОдине а накОн тОга приступила прегледу и
стручнОј Оцени пОнуда, 0 чемује за Партију II - Рачунарске кОмпоненте, сачинила Извештај 0
стручнОј Оцени пОнуда бр. 1-02-4042-25/20-16 од 24.07.2020. године, у којемје констатовано:
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да су благОвремен0, тј. д0 дана 20.07.2020. године, д0 10:00 часОва, примљене 2
пОнуде, пОнуђача:

1. ROYAL COMMERCE DOO, 11050 Београд, Донска 5/1Г, код наручи0ца
заведена пОд бр. 1-02-4042-25/20-6 од 20.07.2020. године, у 09:35 часОва.
ПОдаци из понуде:
Број под којимје понуда заведена: 133/2020 од 20.07.2020. гОдине
Назив или шифра понуђача: ROYAL COMMERCE DOO
Понуђена цена:
- Укупна цена без ПДВ-а: 833.165,00 динара
ИзнОс ПДВ-а: 166.633,00 динара
- Укупна цена са ПДВ-Ом: 999.798,00 динара
Подаци из понуде који су одређени као елементи критеријума:
- Укупна цена без ПДВ-а: : 833.165,00 динара
Дрvги подаци из понуде:
ПОнуда се пОднОси: самОсталн0
Начин плаћања: уплатОм на рачун понуђача
УслОв плаћања: пОнуђачу није дозвољен0 да захтева аванс
Рок плаћања: 15 дана
РОк испоруке: 30 дана
Место испОруке: ПалмОтићева 2, 11103 Београд
Гарантни рОк за USB мемОрију: 24 месеци
Гарантни рОк за ПрОјектОр: 24 месеци
Гарантни рОк за SSD диск: 60 месеци
Гарантни рОк за МонитОр: 36 месеци
РОк важења пОнуде: 30 дана

2. Comtrade System Integration d.o.o. Beograd, 11070 Нови Београд, Савски насип
7, код наручи0ца заведена пОд бр. 1-02-4042-25/20-7 од 20.07.2020. године, у 09:44
часОва.
ПОдаци из пОнуде:
Број под којимје понуда заведена: 4602-1/2020 Од 17.07.2020. гОдине
Пазив или шифра понуђача: Comtrade System Integration d.o.o. Beograd
Понуђена цена:
- Укупна цена без ПДВ-а: 911.708,00 динара
ИзнОс ПДВ-а: 182.341,60 динара
Укупна цена са ПДВ-ом: 1.094.049,60 динара
Подаци из понvде који су одређени као елементи критеријума:
- Укупна цена без ПДВ-а: 911.708,00 динара
Други подаци из понуде:
- ПОнуда се пОднОси: самостално
Начин плаliања: уплатом на рачун пОнуђача
Услов плаћања: понуђачу није дозвољено да зактева аванс
Рок плаћања: 15 дана
РОк испоруке: 30 дана
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Место испоруке: Палмотићева 2, 11103 Београд
Гарантни рОк за USB меморију: 24 месеци
Гарантни рок за Пројектор: 24 месеци
Гарантни рок за SSD диск: 60 месеци
Гарантни рок за МонитОр: 36 месеци
Рок важења понуде: 30 дана
даје накОн прегледа и стручне Оцене пОнуда одбијена пОнуда понуђача:

1. ROYAL COMMERCE DOO - понуда бр. 1-02-4042-25/20-6 од 20.07.2020.
године, са понуђенОм ценом од 833.165,00 динара без ПДВ-а, Одбијена је као
неодговарајућа, јер не испуњава пОтпуно све техничке спецификације, ОднОсн0:
1) понуђени Ранац тип 2, нема тражену могућност пуњења.
да након спроведене стручне оцене понуда и Одбијања 1 од 2 прибављене понуде, није
бил0 ОснОва за рангирање понуда применом критеријума за доделу уговОра - најнижа

пОнуђена цена, јер је прибављена сам0 једна прихватљива понуда, понуђача Comtrade
System Integration d.o.o. Beograd, 11070 Нови Београд, Савски насип 7, чија је
пОнуда код наручи0ца заведена под бр. 1-02-4042-25/20-7 од 20.07.2020. године, по
јединичним ценама наведеним у понуди, с тим да вредност укупн0 испоручених
предметних дОбара тОком пери0да важења угОвОра не мОже прелазити износ средстава
предвиђених Одлуком о покретању овОг пОступка за Партију I1 - Рачунарске
кОмпОненте, од 1.000.000,00 динара без ПДВ-а, односно 1.200.000,00 динара са
ПДВ-ом, у складу са чл. 107. ст. 3. и чл. 108. ЗакОна.
На Основу Извештаја 0 стручној оцени понуда, дОнетаје одлука ка0 у диспОзитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: ПрОтив ове Одлуке мОже се поднети захтев за заштиту права,
у рОку од 10 дана од дана Објављивања одлуке на ПОрталујавних набавки.
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