
Наручилац: IСомисија  за  заштиту  конкуренције  
Адреса: Савска  улица  број  24/IV 
Место: Београд  

Број: ЈН-МВ  Д  I-1/2020 
5рој  8/0-04-469/2020-12 

Датум: 01.07.2020. године  

На  основу  чл. 107. и  108. Закона  о  јавним  набавкама  („СлужSени  гласник  РС", 5р. 124/12, 
14/15 и  68/15), Председник  Комисије  за  заштиту  конкуренције , доноси: 

ОДЛУIСУ  0 ДОДЕЛИ  УГОВОРА  

ДОДЕЉУЈЕ  СЕ  уговор  о  јавној  на5авци  форензичке  радне  станице, за  чију  набавку  су  
о6ез6еlјена  средства  из  Пројекта  „Повеliање  економског  раста  кроз  подршку  унапреlјењу  
политике  заштите  конкуренције ", понуlјачу  JAPI com DOO чије  је  седиште  у  Новом  Саду, 
Улица  руменичка  5рој  13 која  је  код  Наручиоца  заведена  под  бројем  8/0-04-469/2020-8 од  
29.06.2020. године. 

О Sразложење  

Наручилац  је  17.06.2020. године, донео  Одлуку  о  покретању  поступка  јавне  набавке  мале  
вредности , заводни  5рој  8/0-04-167/2020-1, ради  набавке  форензичке  радне  станице . За  
наведену  набавку, наручилац  је  дана  19.06.2020. године, о5јавио  позив  за  подношење  
понуда. 

До  истека  рока  за  подношење  понуда, 29.06.2020. године  у  10.00 часова, на  адресу  
наручиоца  приспеле  су  три  понуде. 

Након  спроведеног  поступка  отварања  понуда, IСомисија  за  јавну  набавку  приступила  је  
стручној  оцени  понуда, о  чему  је  30.06.2020. године  сачинила  Извештај , у  којем  је  
констатовано  следеliе: 

Врста  поступка: поступак  јавне  набавке  мале  вредности  

Врста  предмета  јавне  набавке: добра  

Подаци  о  јавној  на5авци: 

Предмет  јавне  набавке: Форензичка  радна  станица  

Назив  и  ознака  из  Општег  речника  
на5авки: 

30230000 - Разна  рачунарска  опрема  

Процењена  вредности  јавне  
набавке  (без  ПДВ-а): 

1,786.270,00 динара  

Подаци  из  плана  јавних  набавки  План  набавки  за  2020. годину: позиција  1.1.1— 
опрема  за  форензику  



Укупан  5рој  поднетих  понуда: 

За  предметнујавну  набавку  благовремено  су  приспеле  три  понуде: 
Р.Sр. Заводни  5рој  Назив  понуђача  (групе  понуђача ) Датум  и  сат  пријема  

8/0-04-469/2020-7 1.  
ELEKTRONIK PARTNER D00 

улица  др  Ивана  РиSара  146 
Нови  Београд  

29.06.2020. године  
У  9,24 

2. 8/0-04-469/2020-8 
JAPI сот  D00 

улица  руменичка  13 
Нови  Сад  

29.06.2020. године  
у  9,45 

З. 8/0-04-469/2020-9 
IN 2 информатички  инжењеринг  доо  

Улица  Милутина  Миланковића  9ж  
Нови  Београд  

29.06.2020. године  
у  9,50 

НеSлаговремено  приспелих  понуда  није  5ило. 

Понуде  које  су  од5ијене, као  и  разлози  за  њихово  од5ијање: 

На  основу  члана  106. тачка  5) а  у  вези  са  чланом  3. тачка  32) Закона  о  јавним  на5авкама, 
одбија  се  понуда  следеliег  понуlјача: 

Назив  понуђача  
(групе  понуђача ) 

Битни  недостаци  понуде  

У 	тачки 	1. 	(Техничке 	карактеристике ) 	поглавља 	III 	(Техничке  
карактеристике  предмета  јавне  набавке) IСонкурсне  документације  
захтеване  су  минималне  техничке  карактеристике  форензичке  радне  
станице. Поред  осталог, захтевано  је  да  радна  станица  5уде  опремљена  
минимално  Inte1 Core i9-7980XE 18-Core 2.6GHz LGA 2066 десктоп  
процесором , као  и  да  буде  опремљена  са  минимално  48 TB NAS C1ass 
хард  дискова  за  складиштење  података. 

У  тачки  2. 	(Техничка  подршка, место  испоруке, гарантни  рок) 
Конкурсне  документације  захтевано  је  да  понуlјач  мора  да  достави  
детаљну  техничку  спецификацију  и  документацију  понуђене  опреме  

ELEKTRONIK из 	које  наручилац  може  да  утврди  да  су  понуђене  техничке  
PARTNER D00 карактеристике  за  предметнујавну  набавку  у  складу  са  траженим. 

Понуђач  ELEICTRONIK PARTNER D00 понудио  је  радну  станицу  са  
Inte1 Core i7 процесором , а  не  са  Inte1 Core i9 процесором  како  је  5ило  
захтевано  IСонкурсном  документацијом . 

Такође , понуlјач  ELEKTRONIK PARTNER D00 понудио  је  радну  
станицу  5ез 	48 	ТВ 	NAS 	C1ass хард  дискова. 	Наиме, 	понуђач  
ELEICTRONIK PARTNER D00 понудио  је  посебан  NAS уређај  
SYNOLOGY NAS 	DislcStation 	DS418p1ay, 	што  није  у  складу  са  
техничким  карактеристикама  радне  станице  захтеваним  у  IСонкурсној  
документацији . У  детаљној  техничкој  документацији  посебног  NAS 
уређаја  понуђач  је  навео  само  његов  максимални  капацитет  дискова, 
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без  навођења  детаљне  техничке  спецификације  и  документације  
тражених  NAS C1ass хард  дискова  како  је  било  захтевано  IСонкурсном  
документацијом . 

Из  достављене  техничке  спецификације  за  понуђену  радну  станицу  
произилази  да  она  не  задовољава  минималне  техничке  
карактеристике  радне  станице  које  је  Наручилац  IСонгсурсном  
документацијом  захтевао . 

Понуђач  је  понудио  цену  од  538.000,00 динара  без  ПДВ-а  

Имајући  у  виду  да  понуда  коју  је  доставио  понуђач  није  одговарајућа  
понуда  у  складу  са  чланом  З. тачка  32) Закона  о  јавним  на5авкама  и  
има  недостатак  — понуђена  радна  станица  не  одговара  техничким  
карактеристикама  радне  станице  захтеване  IСонкурсном  
документацијом  у  овом  поступку  јавне  набавке. Понуду  која  не  
испуњава  техничке  карактеристике  тражене  у  поступку  јавне  набавке  
није  могуће  упоређивати  са  прихватљивим  понудама. У  складу  са  
наведеним  ова  понуда  одбија  се  као  неприкватљива . 

На  основу  члана  106. тачка  5) а  у  вези  са  чланом  3. тачка  33) Закона  о  јавним  набавкама, 
одбија  се  понуда  следећег  понуђача: 
Носилац  посла  
групе  понуђача  

Битни  недостаци  понуде  

Планом  јавних  набавки  IСомисије  за  заштиту  конкуренције  за  2020. 
годину  планирана  је  набавка  форензичке  радне  станице. Планирана  
процењена  вредност  за  ову  јавну  набавку  је  1.786.270,00 динара  без  
ПДВ-а. У  складу  са  наведеним  Планом  Наручилац  је  покренуо  
поступак  јавне  набавке  Одлуком  број  8/0-04-469/2020-1. Одлуком  је  

IN 2 утврђено  да  је  процењена  вредност  за  ову  јавну  набавку  1.786.270,00 
информатички  динара  без  ПДВ-а. Група  понуђача, која  је  за  носиоца  посла  одредила  
инжењеринг  доо  привредно  друштво  IN 2 информатички  инжењеринг  доо, је  за  

набавку  форензичке  радне  станице  понудила  цену  од  2.420.000,00 
динара  без  ПДВ-а. 

Имајући  у  виду  да  понуда  коју  је  доставила  група  понуђача  прелази  
износ 	процењене 	вредности 	јавне 	набавке, 	одбија 	се 	као  
неприхватљива  понуда  

6) Начин  примене  методологије  за  из5ор  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  понуда  понуђача  
JAPI com D00 прихватљива . 

Понуђач  је  за  форензичку  радну  сатницу  понудио  следећу  цену: 

Форензичка  радна  станица  (један  комад) Понуђена  цена  615.960.00 без  ПДВ-а  
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7) Назив  понуlјача  којем  се  додељује  уговор: 

На  основу  прегледа  и  стручне  оцене  понуда  IСомисија  за  јавну  набавку  предлаже  да  се  за  
набавку  форензичке  радне  станице  за  чију  набавку  су  о5ез5еђена  средства  из  Пројекта  
„Повећање  егсономског  раста  кроз  подршку  унапреlјењу  политике  заштите  конкуренције " 
као  најповољнија  изабере  понуда  JAPI сот  DOO чије  је  седиште  у  Новом  Саду  Улица  
руменичка  13 која  је  код  Наручиоца  заведена  под  бројем  8/0-04-469/2020-8 од  
29.06.2020. године. 

Председник  IСомисије  за  заштиту  конкуренције , прихвата  предлог  IСомисије  за  јавну  
набавку  у  предметном  поступку, па  је  у  складу  са  одред5ама  прописаним  у  Закону  о  
јавним  набавкама  донео  одлуку  као  у  диспозитиву. 

ПОУIСА  О  ПРАВНОМ  ЛЕIСУ: 

Против  ове  Одлуке  може  се  поднети  Захтев  за  заштиту  права  Наручиоцу, а  копија  се  
предаје  Републичкој  комисији  за  заштиту  права  у  поступцима  јавних  набавки  чије  је  
седиште  у  Београду, Улица  Немањина  22-26, у  року  од  пет  дана  од  дана  објављивања  
Одлуке  на  Порталу  јавних  набавки. 
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