РЕПУБЛИКА СРБИЈА

РАТЁЛ

t
✓

,

Іuiiifi'iiiiiiiiii~iim
0003102420202

РЕГУЛАТОРНА АгЕЧЦиЈА 3А

електРонске комvниклци,зе
И ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ

Број : 1-02-4042-9/20-9
Датум: 15.06.2020.
Београд
На основу члана 17. Закона о електронским комуникацијама („Сл. гласник РС", бр.
44/2010 и 60/2013 - одлука УС) и чл. 107. и 108. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС", број 124/2012, 14/15 и 68/15), директор Регулаторне агенције за електронске
комуникације и поштанске услуге д о н о с и

ОДЛУКУ
о додели уговора
У поступку јавне набавке добара- систем за симулацију интернет напада, која се
спроводи у отвОреном поступку, у складу са Одлуком о покретању поступка јавне набавке
брОј 1-02-4042-9/20 од 23.04.2020. године, укупне процењене вредности 12.000.000,00 РСД
без ПДВ, изабрана је понуда понуђача ИИФОРМАТИКА а.д. БЕОГРАД из Београда,
Јеврејска 32, са укупно понуђеном ценом 11.924.000,00 РСД без ПДв, односно 14.308.800,00
РСД са ПДВ сагласно понуди број 1-02-4042-9/20-5 од 12.06.2020. године.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Јавна набавка добара - систем за симулацију интернет напада, спроводи се у
Отвореном поступку, у складу са Одлуком о покретању поступкајавне набавке број 1-024042-9/20 од 23.04.2020. године.
Предмет јавне набавке је добро - систем за симулацију интернет напада, према
спецификацији и карактеристикама датим у конкурсној документацији.
Назив и ознака из општег речника набавке је 72268000 Услуге набавке софтвера.
Позив за подношење понуда објављен је на Порталу Управе за јавне набавке и на
Порталу Наручиоца - Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге
(у даљем тексту: Агенција), Београд, Палмотићева број 2, дана 12.05.2020. године.
Процењена вредност јавне набавке добара - систем за симулацију интернет напада
износи 12.000.000 РСД без ПДВ.
Поступак отварања понуда спроводен је у Београду, улица Палмотићева број 2, у
просторијама седишта Агенције, 12.06.2020. године, са почетком у 10.30 часова.
Отварање понуда спроводи Комисија образована Решењем директора Агенције, број
1-02-4042-9/20-1 од 21.04.2020. године, чији чланови су присутни у следећем саставу:
Даниела Андровић, председник комисије,
1)
Марко Крстић, члан комисије,
2)
Жељко Гаговић, члан комисије.
3)
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Комисија је констатовала да су до дана 12.06.2020. године, до 10.00 часова по
локалном времену, поднете следеће понуде:
Р. Број под којим је
Време
Назив понуђача
бр.

1.

понуда заведена

пријема

пријема

ИНФОРМАТИКА а.д. БЕОГРАД
12.06.2020.
9:15 h
Јеврејска 32, Београд
Неблаговременик и оштећених понуда није било.
Отварању понуда присуствовао је и овлашћени представник понуђача, који је поднео
1-02-4042-9/20-5

овлашћење за присvствовање отваnањv:
под им
Р'
бр.

Бр овлашБење Је
заведено

Име и презиме представника и назив
понуђача

ат
Д ~

Владимир Кову
12.06.2020.
ИНФОРМАТИКА а.д. БЕОГРАД
Понуда је отварена јавно. Приликом отварања понуде, Комисија је прочичита назив
понуђача, број под којим је понуда заведена и садржину понуде која се односи на документа
потребна за доказивање обавезних и додатник услова из чл. 75. и 76. Закона о јавним
набавкама (у даљем тексту: Закон) и конкурсне документације, као и друге податке из
понуде, без упуштања у оцену исправности понуда.
1.

1-02-4042-9/20-6

Елементи понуда понуђача
р
бр•
1.

Документација и други подаци из понуде
Образац понуде, попуњен и потписан од стране овлашtiеног лица понуђача
Начин подношења понуде

2
•
3.

ИНФОРМАТИКА
.да
са подизвођачем

Образац структуре понуђене цене, попуњен и потписан од стране овлашћеног лица
понуђача

да

модел уговора, попуњен и иотписан од стране овлашћеног лица понуђача

да

Образац изјаве о независној понуди, попуњен и потписан од стране овлашfiеног лица
понуђача
Образац изјаве о поштовању обавеза из других прописа као и да му није изречена
5. мера забране обављања делатности, попуњен и потписан од стране овлашћеног лица
понуђача
Обавезан услов - извод из регистра Агенције за привредне регистре,односно извод из
6.1
регистра наг[лежног Привредног суда.
Обавезан услов - извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда и
надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски
заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне
62
групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против
заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело
преваре.
Обавезан уСлов - уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је
6.3 измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне локалне самоуправе да је
измирио обавезе по основу изворних локалнихјавних прихода.
Додатни услов - неопходан финансијки капацитет — ликвидност - потврда Народне
71
банке Србије о броју дана неликвидности у протеклих 6 месеци
4.

7.2

Понуђач

да
да

да

да

да
да

Додатни услов - неопходан пословни капацитет

Ауторизацију (овлашtгење, потврда или сл.) произвођача или представништва
7.2.1 произвођача добара којаје предмет, којом произвођач или представништво произвођача

гарантује даје понуђач овлашТiен да понуди и/или продаје оригинална до6ра и пружа услуге
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р
бр

Документација и други подаци из понуде

Наручиоцу у предметном поступку јавне набавке. Ауторизација мора да гласи на име
Понуђача који доставља понуду и даје насловљена на Наручиоца, са називом предметне
набавке.
Потврду издату од стране произвођача лиценци, компаније Microsoft важеhу на дан
7.2.2 објављивања позива за подношење понуда, насловљену на Наручиоца за

• предметну,јавну набавку где је,јасно наведен ниво партнерског статуса Понуђача.

Понуђач
ИНФОРМАТИКА

да

да

Потврду издату од стране Microsoft локалне канцеларије за територију Републике

7.2.3 Србије којом се потврђује да понуђач има захтеване компетенције које су стечене

на територи~и Републике Србије, ко,јаје оверена потписом овлашhеног лица.
Фотокопија документа из кога се може недвосмислено закључити уговорени
7.2.4 статус пословања Microsoft Premier support for Partners између понуђача и
компаније Microsoft.

7.2.5 Копиiе важећих сертификата.

7.3

да

да
да

Додатни услов- неопходан кадровски капацитет

Списак запослених или радно ангажованих лица која ћe бити ангажована на
реализацији уговора, са доказима о радном ангажовању. 3а запослене се достављају
7 2 1 копије уговора о раду или пријаве на обавезно осигурање („М"обрасци), а за ангажована
лица доставља се докази на основу којег се несумњиво може утврдити да су радно
анrзжована код понуђача (копије уговора о привременим и повременим пословима, уговора
о делу или уговора о допунском раду).
7 2 2 Важеhи РМР (Project Management Professional) unu Princ2 сертификат за сва
наведена лица.
7•2•3 Важеfiи Security CASP CompTIA сертификат за сва наведена лица
7•2•4 Важеhи GIAC Penetration Tester- GPEN сертификат
7.2•5 Важећи Microsoft Azure Solutions Architect Expert сертификат

да

да
да
да
да

7•2.6 Важеl-iи The Open Group сертигфикат за сва наведена лица
7.2•7 Важеhи COBIT сертификат за сва наведена лица

да

7•2.8 Lipenuc поседовања Microsoft Certified Trainer Enrollment за сва наведена лица.

да

7.2.9 Оверене радне биографије од стране Понуђача за сва наведена лица за која се
тражи да говоре, читају и пишу српскијезик.

да

8.

9
10.
11.
12.
13.

да

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ ( РСД )

11.924.000,00

Укупно пдв ( 20 %) ( РсД )
Укупна цена са ПДВ ( РСД )
Рок испоруке лиценци за систем за симулацију интернет напада (дана) (Пе може
бити дужи од 5 дана од дана потписивања уговора)
Рок за активирање инсталацију и подешавање система за симулацију интернет
(дана)
(Не може бити дужи од 50 од дана потписивања уговора.)
Гарантни рок (година)
(Не може бцти краћи од 1 годцне од дана завршеног квалитативног пријема комплетног
система)
Рок плаhања (дана)
(Не може бити краl=iи од 15 дана, нити дужи од 45 дана од дана службеног пријема фактуре
од дана завршеног квалитативног пријема комплетног система.)
Рок важења понуде (дана)
(Не може бити xpatiи од 30 дана од дана јавног отварања понуда.)

2.384.800,00
14.308.800,00
5
50
1
15
30
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Напомена:
Ознака "да" у табели значи да је прилОжен тражени дОкумент и да је прилОжени Образац из
кОнкурсне дОкументације пОпуњен и пОтписан Од етране ОвлашћенОг лица пОнуђача
КОмиеијаје утврдила да кОд пОднете пОнуде нема нед0етатака.
Представник пОнуђача није има0 примедби на пОступак Отварања пОнуде.
ПОступак Отварања пОнуда завршен је у 10.55 чае0ва.
НакОн јавнОг Отварања пОнуде, КОмиеија је сачинила Запиеник 0 Отварању пОнуда,
кОји је п0елат пОнуђачу електрОнским путем у ЗакОнОм прОпиеанОм рОку.
КОмисија је извршила анализу евих елемената д0етављене пОнуде и дала следећу
стручну Оцену:
КОмисија је детаљн0 прегледала дОказе кОје је пОднео пОнуђач за обавезне и дОдатне
услОве, ка0 и конкретне елементе пОнуде, и закључила да у пОтпунОсти ОдгОварају захтевима
из кОнкурсне дОкументације.
ПОсле прегледа свих елемената пОнуде, кОмиеија је закључила да је приспела пОнуда
Овог пОнуђача ОдгОварајућа и прихватљива, Одн0ен0 да пОтпун0 испуњава захтеве из ЗакОна

и кОнкурене дОкументације, не Ограничава, нити уелОвљава права наручи0ца или Обавезе
пОнуђача и пОнуђена укупна цена не прелази изн0е прОцењене вредн0ети јавне набавке.
Након завршене етручне Оцене пОнуда, КОмиеија предлаже директОру Агенције да,
саглаен0 чл. 3., 105., 107. и 108. ЗакОна 0 јавним набавкама, за јавну набавку дОбара - сиетем
за симулацију интернет напада, редни број 1-02-4042-9/20, а на ОснОву критеријума најниже
пОнуђене цене, донесе Одлуку о додели уговора понуђачу ИИФОРМАТИКА а.д.
БЕОГРАД из Бе0града, Јеврејска 32, сагласн0 понуди брОј 1-02-4042-9/20-5 Од 12.06.2020.
гОдине.

ПОука 0 правнОм леку:
ПрОтив Ове Одлуке мОже се изјавити зактев за заштиту права пОнуђача у рОку од 10 дана Од
дана пријема Ове Одлуке.
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Објавити-доставити:

- На Порталу јавник набавки,
- На интернет страници Наручиоца,
- Архиви
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