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РЕГУЛАТОРНА АГЕНЦИЈА ЭА

ЕЛЕКТРОНСКЕКОМУНИКАЦИЈЕ
И ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ

Број : 1-02-4042-30/20-10
Датум: 07.09.2020.
Београд
На основу члана 17. Закона о електронским комуникацијама („Службени гласник РС",
бр. 44/10, 60/13-УС, 62/14 и 95/18-др. закон), члана 21. Статута Регулаторне агенције за
електронеке комуникације и поштанске уелуге („Службени глаеник РС", бр. 125/15 и 30/16)
и члана 108. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени глаеник РС", бр. 124/12, 14/15 и
68/15), директор Регулаторне агенције за електронеке комуникације и поштанске уелуге
доноеи
ОДЛУКУ
о додели уговора
Уговор о јавној набавци добара — Сиетем за складиштење података еа гаранцијом од
три године, број 1-02-4042-30/20, додељује ее понуђачу Asseeo SEE doo Београд, Булевар
Милутина Миланковића 19г, чија укупно понуђена цена изноеи 29.683.162,00 РСД без ПДВ
Образложење
Наручилац је дана 11.06.2020. године, донео Одлуку број: 1-02-4042-30/20 о покретању
отвореног поступка јавне набавке добара — Сиетем за складиштење података еа гаранцијом
од три године. Редни број јавне набавке 1-02-4042-30/20.
Назив и ознака из општег речника набавке: : 30200000 Рачунарска опрема и материјал.
Предметна набавка је планирана у Плану јавних набавки за 2020. годину, позицији
1.1.10, а средетва за јавну набавку обезбеђена су у Финансијском плану за 2020. годину на
конту 023040. Процењена вредноетјавне набавке износи 30.000.000 динара без ПДВ.
Позив за подношење понуда објављен ie дана 30.07.2020. године иа Порталу јавних
набавки, Порталу елужбених глаеила Републике Србије и база прописа и tднтернет страници

наручиоца www.ratel.rs. Као рок за подношење понуда одређен је 31.08.2020. године до 12:30
чаеова.
До дана 31.08.2020. године до 12:30 чаеова примљене су еледеће понуде:
Број под којим
је понуда заведена
1
1-02-4042-30/20-5
1-02-4042-30/20-6

Назив или шифра понуђача

Да м
при ема

2
"S&Т Serbia"доо, Београд, Т~орђа
Станојевића 14/4
Asseco SEE doo Београд, Булевар
Милутина Миланковића 19г

Сат
пријема
4

31.08.2020.

08:19

31.08.2020

10.32

Неблаговремених понуда није било.
Поступак отварања понуда спроведен је у просторијама Регулаторне агенције за
електронске комуникације и поштанеке услуге, Београд, ул. Палмотићева бр. 2, дана
31.08.2020. године, са почетком у 13:00 чаеова. Записник о јавном отварању понуда уручен је
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понуђачу који је присуствовао поступку отварања понуда док је другом понуђачу достављен
истог дана електронским путем.
Понуде које су одбијене, разлог за њиково одбијање и понуђена цена тих понуда:
- понуда број 1-02-4042-30/20-5 од 31.08.2020. године понуђача "S&Т Serbia"доо, Београд,
Ђорђа Станојевића 14/4, оцењена је као неприкватљива, из разлога што садржи битан
недостатак.
Наручилац је конкурсном документацијом у делу IV "Услови за учешће у поступку јавне
набавке и упутство како се доказује испуњеност услова" дефинисао које додатне услове у
погледу пословног капацитета понуђач мора да испуни у предметном поступку јавне
набавке, као и које доказеје потребно да понуђач доставити како би доказао испуњеност
ИСТИХ.

У том смислу наручилац је дефинисао да право на учешће у предметном поступку има
понуђач који испуњава неопходни пословни капацитет, што је, између осталог,
подразумевало да је понуђач у претходник 5 година, рачунајући од дана који је на Порталу
јавних набавки, одређен као рок за подношење понуда извршио минимум три испоруке и

имплементације опреме за складиштење података и/или опреме за backup, npu чему свака
испорука и имплементација износила минимум 15 000 000 РСД (тачка 1.3) и даје понуђач у
преткодне 3 године, рачунајући од дана који је на Порталу јавних набавки, одређен као рок
за подношење понуда реализовао минимално 3 услуге сервиса одржавања опреме за
складиштење података (тачка 1.4). Као доказе за испуњеност наведеног додатног услова
наручилац је предвидео обрасце „Рефрентна листа" и обрасце „Потврда за референце" у
којима је јасно било наведено да исти треба да буду потписани од стране референтних
наручиоца, односно купаца.
Прегледом понуде понуђача "S&Т Serbia"доо, Београд, утврђено је да су у истој као
докази за испуњеност додатног услова у погледу пословног капацитета достављени обрасци
„Референтна листа" у којој су наведене референце којима понуђач доказује испуњеност
истог. Даље је утврђено да је за сваку наведену референцу достављен образац „Потврда за
референце" потписан од стране истог лица, и то лица које је од стране законског заступника
самог понуђача, у конкреном случају, овлашћено за потписавање понуде, модела уговора,
пратеbе документације и др, а како је то и наведено у овлашћењу које је и достављено као
саставни део понуде.
Дакле ниједан од достављениХ доказа „Потврда за рефернце" није потписан од стране
референтног наручиоца — купаца, а који би тиме потврдио податке које су у њима и
наведени.
Чланом 3. став 1. тачка 33) Законаје прописано даје „прикватљива понуда она понуда
која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је
одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и
која не прелази износ процењене вредностијавне набавке.
Чланом 106. став 1. тачка 2) Закона прописано је „наручилац ћe одбити понуду ако
понуђач не докаже да испуњава додатне услове".
Имају1іи у виду наведене законске одредбе, те садржину конкурсне документације и
понуде понуђача "S&Т Serbia"доо, Београд, Комисија за јавну набавку наручиоца је
разматрану понуду оценила као неприхватљиву будући да иста садржи битан недостатак из
члана 106. став 1. тачка 2. Закона, односно наведени понуђач није доказао да испуњава
додатни услов у погледу пословног капацитета на начин како је то дефинисано конкурсном
документацијом у тачкама 1.3 и 1.4.
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Укупно понуђена цена понуђача "S&Т Serbia"доо, Београд је 29.856.790,00 РСД без
ПДВ динара без ПДВ-а.
У фази етручне оцене понуда, Комиеија за јавну набавку је оценила као прихватљиву
понуду број: -02-4042-30l20-6 од дана 31.08.2020. године, понуђача: Asseeo SEE doo Београд,
Булевар Милутина Миланковића 19г. Понуда не садржи битне недоетатке, одговарајућа је,
не ограничава, нити уеловљава права наручиоца или обавезе понуђача и не прелази изное
процењене вредноети јавне набавке.
Подаци из понуде:
Понуда важи: 60 дана од дана отварања понуда
Укупно понуђена цена: 29.683.162,00 РСД без ПДВ
Укупно понуђена цена 35.619.794,40 РСД еа ПДВ
Рок плаћања: 15 дана од дана доетављања профактуреlфактуре
Рок за иепоруку еиетема за екладиштење података 60 дана од дана закључења уговора
Гарантни рок за понуђена добраизноеи 36 меееци од дана квалитативног пријема.
Начин примене методологије за доделу пондера: У екладу еа чланом 85. Закона,
критеријум за доделу уговораје „најнижа понуђена цена".
Имајући у виду да је доетављена еамо једна прихватљива понуда, није било уелова за
еачињавање ранг лиети применом утврђеног критеријума.
Чланом 3. став 1. тачка 33) Закона је пропиеано да је „прихватљива понуда она понуда
која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних недоетатака, која је
одговарајућа, која не ограничава, нити уеловљава права наручиоца или обавезе понуђача и
која не прелази износ процењене вредноети јавне набавке".
Чланом 107. етав 3. Закона пропиеано је: „Након епроведене етручне оцене понуда, на
основу извештаја комиеије, наручилац доноеи одлуку о додели уговора, ако је прибавио
најмање једну прихватљиву понуду".
Имајући у виду наведено, Комиеија за јавну набавку, поеле стручне оцене понуда је
предложила директору наручиоца да уговор о јавној набавци добара — Сиетем за
екладиштење података еа гаранцијом од три године, број 1-02-4042-30/20, додели понуђачу

Asseeo SEE doo Београд, Булевар Милутина Миланковића 1 9г, чија укупно понуђена цена
изноеи 29.683.162,00 РСД без ПДВ.
Овлашћено лице наручиоца прихватило је предлог Комиеије за јавну набавку о додели
уговора, те је на оенову законеког овлашћења из члана 108. Закона донета одлука као у
диепозитиву.
Ову одлуку објавити на Порталу јавник набавки и на интернет етраници наручиоца

www.ratel.rs y року од 3 (три) дана од дана доношења.
Поука о правном средству: Против ове одл ке понуђач може наручиоцу поднети
бјављивања одлуке на Порталу
захтев за заштиту права у року од 10 (дееет) д
јавних набавки.
РЕКТ

аган ПејовиFi
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