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Број : 1-02-4042-29/ 19-14
Датум: 04.11.2019.

Београд

Па 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 услуге („Службени гласник 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 поштанеке услуге

доноси
ОДЛУКУ
о додели уговора
набавка софтвера, која је обликована по партијама,
Уговор о јавној набавци добара
број 1-02-4042-29/19, за Партију I— Софтвер за рачунарско пројектовање са гаранцијом на

три године и обуком за рад, додељује се групи понуђача коју чине „Extreme" doo Београд,
Салвадора Аљендеа 33/14 u ,,Crater Studio" doo, Београд, Книћанинова 3/I, са укупно
понуђеном ценом у износу од 494.860,00 динара без ПДВ-а.
набавка софтвера, која је обликована по партијама,
Уговор о јавној набавци добара
број 1-02-4042-29/19, за Партију II — Проширење софтвера за колаборацију са гаранцијом на

две године додељује се понуђачу „Comtrade System Integration" doo, Београд, Савски насип 7,
са укупно понуђеном ценом у износу од 4.610.400,00 динара без ПДВ-а.

Образложење
Паручилац је дана 16.08.2019. године, донео Одлуку број: 1-02-4042-29/19 о покретању

отвореног поступка, за јавну набавку добара — набавка софтвера, која је обликована по
партијама, на следећи начин:
Партија I— Софтвер за рачунарско пројектовање са гаранцијом на три године и обуком

за рад - Лиценце за AutoCAD;
Партија II — Проширење софтвера за колаборацију са гаранцијом на две године -

Лиценце за Microsoft Office са инсталацијом. Редни број јавне набавке 1-02-4042-29/19.
Назив и ознака из општег речника набавке: 48000000 Програмски пакети и
информациони системи.
Предметна набавкаје предвиђена у Плану набавки за 2019. годину на позицији 1.1.12, а
средства за јавну набавку обезбеђена су у Финансијском плану за 2019. годину на конту
012010 — Софтвер и остала права.
За предметну јавну набавку, наручилац је објавио Позив за подношење понуда дана
01.10.2019. године на Порталу јавних набавки, Порталу службених гласила Републике

Србије и база прописа и интернет страници наручиоца www.ratel.rs. Позивом за подношење
понуда одређен је рок за подношење понуда до 31.10.2019. године, до 10:00 часова.
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Укупна процењена вредност јавне набавке укупно износи 5.450.000,00 динара без ПДВ, а
по партиј ама:
Партија I— Софтвер за рачунарско пројектовање са гаранцијом на три године и обуком
за рад, процењена вредност износи 550.000,00 динара без ПДВ;
Партија II — Проширење софтвера за колаборацију са гаранцијом на две године,
процењена вредност износи 4.900.000,00 динара без ПДВ.
До истека рока за подношење понуда, односно до дана 31.10.2019. године, до 10:00
часова, на адресу наручиоца пристигле су следеliе понуде, и то:
Број под којим
је понуда заведена
1

Назив или шифра понуђача
2
Заједничка понуда „Extreme" doo
Београд, Салвадора Аљендеа 33/14 и

1-02-4042-29/19-7

„Crater

Studio"

doo,

Београд,

Датум
пријема
3

Сат
пријема
4

31.10.2019.

8:35

3 L 10.2019

9:20

31.10.2019

9:40

Книћанинова 3/I,за партију I
»Comtrade

1-02-4042-29/19-8

System

Integration"

доо,

Београд, Савски насип 7— за партију II
»Информатика" ад, Београд, Јеврејска
32- за партију I1

1-02-4042-29/19-9

Неблаговремених понуда није било.
Поступак отварања понуда спроведен је у просторијама Регулаторне агенције за
електронске комуникације и поштанске услуге, Београд, ул. Палмотиliева бр. 2, дана
31.10.2019. године, са почетком у 10:30 часова.
Понуде које су одбијене, разлог за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда:
- понуда број 1-02-4042-29/19-9 од 31.10.2019. године, понуђача „Информатика" ад, Београд,
поднета за партију II, оцењена је као неприхватљива из разлога што иста садржи битан
недостатак из члана 106. став 1. тачка 2) Закона.
Наиме, наручилац је конкурсном документацијом, за партију II као додатни услов у
погледу пословног капацитета предвидео да право на учешliе у предметном поступку јавне

набавке има понуfјач који поседује важеБе ISO сертификате, и то ISO 9001, ISO 27001, ISO
20001, што се доказује копијом важеfiик сертификата ISO 9001, ISO 27001, ISO 20001.
Надаље као додатни услов у погледу кадровског капацитета, наручилац, је предвидео
да право на учешће у предметном поступку јавне набавке има понуlјач који има радно

ангажована лица на територији Србије сертификовано од стране Microsoft-a са следећим
сертификатима (један запослени може имати више сертификата из различитих области): МС

Solutions Associate: Windows Server 2016, MCITP: Enterprise Administrator on Windows Server,
MCSA: Windows Server 2016, MS: Server Hyper-V and System Center Specialist, MTA: Cloud
Fundamentals, MCSA: Linux on Azure, MTA: Security Fundamentals, што се доказује копијом
уговора о раду, уговора о привременим и повременим пословима, уговора о делу,уговора о
допунском раду или други доказ из којег се несумњиво може утврдити даје лице ангажовано
код понуђача или пријаве на обавезно осигурање - образаца „М" и копијом важеliих
сертификата.
Прегледом понуде понуlјача „Информатика" ад, Београд, утврlјено је да у истој није
достављена копија важеliег сертификата ISO 20001, као ни сертификати, захтевани кроз
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додатни услов у погледу кадровског капацитета, и то: MCITP: Enterprise Administrator on
Windows Server, MS: Server Hyper-V and System Center Specialist, MTA: Cloud Fundamentals,
MCSA: Linux on Azure u МТА: Security Fundamentals.
Чланом З. 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 вредности јавне набавке.
Чланом 106. став 1. тачка 2) Закона прописано је „наручилац ће одбити понуду ако
понуlјач не докаже да испуњава додатне услове".
Имајући у виду наведене законске одредбе, те садржину конкурсне документације и
понуде понуђача „Информатика" ад, Београд, Комисија за јавну набавку наручиоца је
разматрану понуду оценила као неприкватљиву будући да у истој нису достављени сви
докази предвиђени конкурсном документацијом, а којима се доказује испуњеност додатних
уелова у погледу пословног и кадровског капацитета, те стога, иста садржи битне недостатке
из члана 106. став 1. тачка 2. Закона.
Укупно понуђена цена понуђача „Информатика" ад, Београд износи 4.890.000,00
динара без ПДВ-а.
У фази стручне оцене понуда, Комисија за јавну набавку је оценила као прихватљиве
следеће понуде:

- понуду број: 1-02-4042-29/19-7 од дана 31.10.2019. године, групе понуђача: Extreme" doo
Београд, Салвадора Аљендеа 33/14 u ,,Crater Studio" doo, Београд, Книћанинова 3/I, која је
поднета за партију I. Понуда не садржи битне недостатке, одговарајућа је, не ограничава,
нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и не прелази износ процењене
вредностијавне набавке.
Подаци из понуде:
Укупна цена без ПДВ-а:
Изное ПДВ-а:
Укупна цена са ПДВ-ом:
Начин плаћања:
Услов плаћања:
Рок плаћања:
Рок испоруке:
Место иепоруке и монтаже:
Гарантни рок:
Рок важења понуде:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

494.860,00 динара
98.972,00 динара
593.832,00 динара
уплатом на рачун понуђача
понуђачу није дозвољено да захтева аванс
15 дана
30 дана
Палмотићева 2, Београд
36 месеца/и
60 дана

- понуду број: 1-02-4042-29/19-8 од дана 31.10.2019. године, понуђача „Comtrade System
Integration" doo, Београд, Савски насип 7, којаје доетављена за партију II. Понуда не садржи
битне недостатке, одговарајућа је, не ограничава, нити условљава права наручиоца или
обавезе понуђача и не прелази износ процењене вредностијавне набавке.
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Подаци из понуде:
1. Укупна цена без ПДВ-а:
2. Износ ПДВ-а:
3. Укупна цена са ПДВ-ом:
4.Начин плаћања:
5.Услов плаћања:
6.Рок плаћања:
7.Рок испоруке:
8.Место испоруке и монтаже:
9.Гарантни рок:
10. Рок важења понуде:

4.610.400,00 динара
922.080,00 динара
5.532.480,00 динара
уплатом на рачун понуђача
понуђачу није дозвољено да зактева аванс
15 дана
30 дана
Палмотићева 2, Београд
24 месеца
60 дана

Начин примене методологије за доделу пондера: У складу са чланом 85. Закона,
критеријум за доделу уговораје „најнижа понуђена цена", за обе партије.
Имајући у виду да је за обе партије достављена само једна прихватљива понуда, није
било услова за сачињавање ранг листи применом утврlјеног критеријума.
Чланом 3. став 1. тачка 33) Закона је прописано да је „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 вредности јавне набавке".
Чланом 107. став 3. Закона прописано је: „Пакон спроведене стручне оцене понуда, на
основу извештаја комисије, наручилац доноси одлуку о додели уговора, ако је прибавио
најмање једну прикватљиву понуду".
Имајући у виду наведено, Комисија за јавну набавку, после стручне оцене понуда је
предложила директору наручиоца да уговор о јавној набавци добара- набавка софтвера, број
1-02-4042-29/19, за партију I— Софтвер за рачунарско пројектовање са гаранцијом на три

године и обуком за рад додели групи понуlјача коју чине „Extreme" doo Београд, Салвадора
Аљендеа 33/14 u ,,Crater Studio" doo, Београд, Книћанинова 3/I, са укупно понуlјеном ценом у
износу од 494.860,00 динара без ПДВ-а, а да се уговор за партију II — Проширење софтвера

за колаборацију са гаранцијом на две године додели понуlјачу „Comtrade System Integration"
doo, Београд, Савски насип 7, са укупно понуђеном ценом у износу од 4.610.400,00 динара
без ПДВ-а.
Овлашћено лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавну набавку о додели
уговора, те је на основу законског овлашћења из члана 108. Закона донета одлука као у
диспозитиву.
Ову одлуку објавити на Порталујавних набавки и на интернет страници наручиоца

www.ratel.rs y року од 3 (три) дана од дана доношења.
Поука о правном средству: Против ове одлуке понуlјач може наручиоцу поднети захтев за
заштиту права у року од 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних
набавки.
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