Наручилац:

Комисија за заштиту конкуренције

Адреса:

Савска улица број 24/IV

Место:

Београд

Број:

ЈН-МВ I-5/2018 број 8/0-04-345/201813

Датум:

05.06.2018. године

На основу чл. 107 и 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", бр. 124/12,
14/15 и 68/15), Председник Комисије за заштиту конкуренције, доноси:
ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ДОДЕЈbУЈЕ СЕ уговор о јавној набавци добара — хардвера, софтвера и обуке за дигиталну

форензику понуђачу Comtrade System Integration d.o.o. ca седиштем у Београду, Савски
насип број 7 која код Наручиоца заведена под бројем: 8/0-04-345/2018-9, дана 31.05.2018.
године.
Образложење
Наручилац је 12.04.2018. године, донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке,
заводни број 8/0-04-34555/2018-1, ради набавке добара — кардвера, софтвера и обуке за
дигиталну форензику.
За наведену набавку, наручилац је дана 30.04.2018. године, објавио позив за подношење
понуда на Порталу јавник набавки који води Управа за јавне набавкеи својој интернет
страници.
До истека рока за подношење понуда, 31.05.2018. године у 11.00 часова, на адресу
наручиоца приспеле су две понуде.
Након спроведеног поступка отварања понуда, дана 31.05.2018. године, Комисија за јавну
набавку приступила је стручној оцени понуда, о чему је 05.06.2018. године сачинила
Извештај о стручној оцени понуда број 2018
број 8/0-04-345/2018-13 у јојем је
констатовано следеће:
Врста поступка: отворени поступакјавне набавке.
Врста предмета јавне набавке: добра
Подаци о јавној набавци:
Предметјавне набавке:

добра: хардвер, софтвер и обука за дигиталну форензику

Назив и ознака из Општег речника
набавки:

48900000 - Разни програмски пакети и рачунарски
системи
30230000 - Разна рачунарска опрема

80500000 - Услуге обуке

Процењена вредностијавне набавке
(без ПДВ-а):

6.177.080,00 динара

Подаци из планајавних набавки

План набавки за 2018. годину: позиција 1.1.5 —
Опреtiча за форензику,потребне лиценце за софтвер и
услуге обуке за кориш iење

4) Укупан број поднетих понуда:
За предметну јавну набавку благовремено су приспеле две понуде:
Редни
Заводни број
Назив понуђача (групе понуђача)
број

дат м и сат п ијема

8/0-04-345/2018-9

Comtrade Systems Integration доо Београд

31.05.2018. 09:37

8/0-04-345/2018-10

ИН 2 Информативни инжењеринг д.о.о.
Београд и
ИНСИГ2 д.о.о. Загреб

31.05.2018. 10:47

Неблаговремено приспелих понуда није било.

5) Понуде које су одбијене, као и разлози за њихово одбијање:
На основу члана 106. Тачка 5) а у вези са чланом 3. тачка 33) Закона ојавним набавкама, одбија се
понуда следећег понуђача:
Назив понуђача
(групе понуђача)

Битни недостаци понуде

ИН 2

Наручилац је 12.04.2018. године, донео Одлуку о покретању поступка јавне
набавке, заводни број 8/0-04-34555/2018-1, ради набавке добара — хардвера,
софтвера и обуке за дигиталну форензику. За наведену набавку, наручилац је
дана 30.04.2018. године, објавио позив за подношење понуда и конкурсну
документацију на Порталу јавних набавки и својој интернет страници. У року
предвиђеном за подношење понуда, 23.05.2018. године, потенијални понуђач
се обратио Наручиоцу са захтевом да се измени конкурсна документација, у
свом захтеву потенцијални понуђач је навео да је предмет набавке хардвер и

Информатички
инжењеринг д.о.о.

софтвер компаније „Guidance Software", којаје део „OpenText" групе те даје
специфицирани уређај ,,Tableau TD3 Forensic Imager Kit" који је наведен у

Београд и

техничким карактеристикама предметне јавне набавке престао да се

ИНСИГ2 д.о.о.
Загреб

производи 2017. године, као и да постоји нова генерација уређаја са другом
ознаком која испуњава специфициране, али пружа и додатне
функционалности. Наручилац је накнадном провером утврдио да се уређај

,,Tableau TD3 Forensic Imager Kit" више не производи нити је подржан од
стране произвођача, те да се уместо њега производи савременији еквивалент

паје стога Наручилац изменио конкурсну докуметацију у делу Техничких
карактеристика, обрасцу структуре цене и у делу Обрасца понуде тако штоје

специфицирао нови уређај ,,Tableau Forensic Imager ТХ1". Одговор на
тражена појашњења, измењену конкурсну документацију и пречишl-iени

текст конкурсне документације наручилац је објавио на својој интернет
страници и на Порталу Управе зајавне набавке дана 23.05.2018. године.

Конкурсном документацијом предвиђено је да је понуђач у обавези да
техничке карактеристике предмета јавне набавке потпише и овери печатом.

Потписом понуђач потврђује да је понуда у складу са захтевима из тог
поглавља. Одељком V Конкурсне документације - упутство лонуђачима како
да сачине понуду наведено је да Понуда мора да садржи, између осталог,
Образац понуде са обрасцем структуре цене, попуњен, потписан и печатом

оверен (образац VII у конкурсној документацији)и потписане техничке
карактеристике предметајавне набавке.
У делу конкурсне документације — техничке карактеристике — наведено је да
је понуђач у обавези да уз понуду достави детаљну техничку спецификацију
и документацију понуђене опреме (хардвера и софтвера) и услуга, из које

наручилац може да утврди да су понуђене техничке карактериситке за
предметну набавку у складу са траженим.
Група понуђача ИН 2 Информатички инжењеринг д.о.о. Београд ИНСИГ2
д.о.о. Загреб је уз понуду доставила стари (неважећи) образац техничких
карактеристика који је Наручилац изменио у складу са појашњењима

конкурсне докуметације, односно у којем је наведена ,,Tableau TD3 Forensic
Imager Kit" a не ,,Tableau Forensic Imager ТХ1" опрема за дигитапну
форензику како је то захтевао Наручилац. Такође, у смислу доказа и потврде

испоруке адекватног софтвера, конкурсном документацијом је тражена и

детаљна техничка документација надоградње (upgrade) лиценци траженог
софтверског решења са верзије Encase v7 на верзију EnCase v8, на шта је
група понуђача доставила техничку документацију за Encase v7, а не за

Encase v8 како је захтевано.
Група понуђачаје понудила цену од 6.146.875,20 динара без ПДВ-а

Имајући у виду да понуда коју је доставила група понуђача

није

одговарајућа понуда у складу са чланом 3. Тачка 33) Закона о јавним
набавкама и има недостатке због којих је није могуће упоредити са другим
понудама, у складу са чланонм 106. Тачка 5) Закона о јавним набавкама ова
понуда се одбија као неприхватљива.

б) начин примене методологије за избор најповољнијег понуђача:
Избор између достављених понуда, у складу са конкурсном документацијом врши се применом
критеријума "најнижа понуђена цена".

Након прегледа свих достављених понуда за Наручилац је утврдио да је једино понуда Comtrade
Systems Integration доо Београд прихватљива.
Понуђач ј е за за предметну набавку понудио следећу цену:

Comtrade System Integration д.о.о. Београд

4.988.888,00 РСД без ПДВ-а

7) Назив понуђача којем се додељује уговор:
На основу прегледа, стручне оцене понуда Комисија за јавну набавку предлаже, да се за набавку
добара хардвер, софтвер и обука за дигиталну форензику као најповољнија изабере понуда

Comtrade System Integration д.о.о. Београд, Савски насип број 7 која је код наручиоца
заведена под бројем 8/0-04-345/20 1 8-9.
Председник Комисије за заштиту конкуренције прихвата предлог Комисије за јавну
набавку у предметном поступку, па на основу законског овлашћења доноси ову Одлуку о
додели уговора и одлучује као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове Одлуке може се поднети Зактев за заштиту права Наручиоцу, а копија
се предаје Републичкој комисији за заштиту права у поступцимајавник набавки у року од
десет дана од дана објављивања Одлуке на Порталујавних набавки.

