
Наручилац  

IСомисија  за  заштиту  

д  

конкуренције  
Адреса  Савска  улица  број  25 
Место  Београд  
Деловодни  број  одлуке  8/0-04-424i/2020-10 

Редни  број  јавне  набавке  JH-MB-Y-II/2-2020 
Датум  24.12.2020. године  

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

ОДЛУIСУ  О  ДОДЕЛИ  УГОВОРА  

ДОДЕЉУЈЕ  СЕ  уговор  о  јавној  набавци  услуга  напредне  о5уке  за  коришliење  и  обраду  
података  на  хардверу  и  софтверу  за  дигиталну  форензику  Понуlјачу  Информатика  АД  
Београд  (Стари  град), Београд,са  седиштем  у  Улици  јеврејској  број  32 ПИБ: 100001716 МБ  
07024592 која  је  код  Наручиоца  заведена  под  бројем  8/0-04-4?у /2020-7 од  15.12.2020. 
године, по  укупно  понуђаној  цени  од  2.505.189,60 динара  без  ПДВа. 

О Sразложење  

Наручилац  је  30.06.2020. године, донео  Одлуку  о  покретању  поступка  јавне  набавке  мале  
вредности, заводни  број  8/0-04-484/2020-1, ради  набавке  услуга  напредне  о5уке  за  
коришliење  и  обраду  података  на  хардверу  и  софтверу  за  дигиталну  форензику. 

За  наведену  на5авку, наручилац  је  дана  23.11.2020. године, објавио  позив  за  подношење  
понуда  на  Порталујавних  на5авки  и  својој  интернет  страници . 

До  истека  рока  за  подношење  понуда, 15.12.2020. године  у  10.00 часова, на  адресу  
наручиоца  приспела  је  једна  понуда. 

Након  спроведеног  поступка  отварања  понуда, дана  15.12.2020. године, IСомисија  за  јавну  
наSавку  приступила  је  стручној  оцени  понуда, о  чему  је  24.12.2020. године  сачинила  
извештај , у  којем  је  констатовано  следеliе: 

Врста  поступка: поступак  јавне  набавке  мале  вредности  

Врста  предмета  јавне  набавке: услуге  

Подаци  о  јавној  на5авqи: 

Предмет  јавне  набавке: 
обука  за  коришliење  и  о5раду  података  

на  на  хардверу  и  софтверу  за  дигиталну  форензику  

Назив  и  ознака  из  Општег  речника  
набавки: 

80530000 - услуге  стручног  оспособљавања  

Процењена  вредности  јавне  набавке  
(без  ПДВ-а): 

3.000.000,00 динара  

Подаци  о  апропријацији  у  
финансијском  плану: 

План  на5авки  за  2020. годину: позиција  2.2.2 - 
напредна  обука  за  коришliење  и  обраду  података  
на  хардверу  и  софтверу  за  дигиталну  форензику  



4) Укупан  број  поднетих  понуда: 

За  предметну  јавну  набавку  5лаговремено  је  приспела .једна  понуда: 
Редн  
и  
број  

Заводни  број  
- 	- 

Назив  понуђача  (групе  понуђача ) Датум  и  сат  пријема  

1. 8/0-04-4г'ЧЈ /2020-7 
Информатика  АД  Београд  (Стари  

град) 
15.12.2020. године  у  
09.45 

НеSлаговремено  приспелих  понуда  није  5ило. 

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

Пристигла  понуда  је  прихватљива . 

начин  примене  методологије  за  из5ор  најповољнијег  понуђача: 

ИзSор  између  достављених  понуда, у  складу  са  конкурсном  документацијом  врши  се  
применом  критеријума  "најнижа  понуђена  цена". 

Након  прегледа  достављене  понуде  Наручилац  је  утврдио  да  је  понуда, Информатика  АД  
Београд  (Стари  град)прихватљива . 

Понуђач  је  за  услуге  напредна  обука  за  коришћење  и  обраду  података  на  хардверу  и  
софтверу  за  дигиталну  форензику  понудилио  укуипнуследећу  цену: 

напредна  обука  за  коришћење  и  обраду  
података  на  хардверу  и  софтверу  за  
дигиталну  форензику  

УIСУПНА  ВРЕДНОСТ  ПОНУДЕ, без  
ПДВ-а  2.505.189,60 динара  

  

Имајући  у  виду  да  је  пристигла  само  једна  понуда  која  је  прихватљива , IСомисија  за  јавну  
набавку  није  имала  могућност  да  посе5но  рангира  понуђаче. 

Назив  понуђача  којем  се  додељује  уговор: 
На  основу  прегледа, стручне  оцене  понуде  IСомисија  за  јавну  набавку  предлаже , да  се  за  
набавку  услуга  напредне  обуке  за  коришћење  и  обраду  података  на  хардверу  и  софтверу  
за  дигиталну  форензику  изаSере  понуда  понуђача  Информатика  АД  Београд  (Стари  град), 
којаје  код  Наручиоца  заведена  под  5ројем: 8/0-04-4 9/2020-7. 

Председник  IСомисије  за  заштиту  конкуренције , прихвата  предлог  IСомисије  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  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  на5авки  Уз  доказ  о  плаћеној  РАТ, износ  таксе  60.000,00 динара, 
број  жиро  рачуна: 840-30678845-06, шифра  плаћања  153 или  253 позив  на  број: ЈН-МВ-У- 
II/2 -гого 	 _ 

Не~ојг$га  Періћ  
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