Наручилац:

Комисија за заштиту конкуренције

Адреса:

Савска улица број 24/IV

Место:

Београд

Број:

ЈН-МВ I-3/20191 број 8/0-04-292/2019-11

Датум:

19.03.2019. 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 ДОДЕЈПи УГОВОРА

ДОДhЉУЈЕ СЕ уговор о јавној набавци сервера са потребном опремом групи понуђача Bit projekt doo
Цара Николаја другог број 21, Београд Pan Computers Пушкинова 11, Нови Сад којаје понудила сервер

произвођача Fujitsu модел PY RX2540 М4 којаје код наручиоца заведена под бројем 8/0-04-292/2019-7
од 14.03.2019. године, по укупно понуђаној цени од 833.000,00 динара без ПДВа
Образложење
Наручилац је 22.02.2019. године, донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности,
заводни број 8/0-04-292/2019-1, ради набавке сервера са потребном опремом.
За наведену набавку, наручилац је дана 04.03.2019. године, објавио позив за подношење понуда на
Порталујавних набавки и својој интернет страници.
До истека рока за подношење понуда, 14.03.2019. године у 11.30 часова, на адресу наручиоца приспеле
су две понуде.
Након спроведеног поступка отварања понуда, дана 14.03.2019. године, Комисија за јавну набавку
приступила је стручној оцени понуда, о чему је 19.03.2019. године сачинила извештај, у којем је
констатовано следеће:
1) Врста поступка: поступакјавне набавке мале вредности.
2) Врста предмета јавне набавке: добра
3) Подаци о јавној набавци:
Предметјавне набавке:

добра: сервер са потребном опремом

Назив и ознака из Општег речника
набавки:

48800000 — 6 информациони системи и сервери
48820000 — 2 сервери

Процењена вредностијавне набавке (без
ПД13-а):

1.200.000,00 динара

Подаци из планајавних набавки

План набавки за 2019. годину: позиција 1.1.3 — Сервер са
потребном опремом

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

1
2

8/0-04-292- git projekt doo Цара Николаја другог број 21, Београд
2019-7
Pan Computers Пушкинова 11, Нови Сад
8/0-04Comtrade system integration doo Савски насип број 7,
292/2019-8

Београд
Неблаговремено приспелих понуда није било.
5) Понуде које су одбијене,као и разлози за њихово одбијање:
Након прегледа понуда констатује се да су обе понуде одговарајуliе.

Датум и сат пријема

14.03.2019. у 10.05
14.03.2019. у 10.49

6) начин примене методологије за избор најповољнијег понуђача:
Избор између достављеник понуда, које су оцењене као одговарајуl-ie, у складу са конкурсном
документацијом врши се применом критеријума "најнижа понуђена цена".

Након прегледа свих достављеник понуда Наручилацје утврдио да су понуђачи понудили следеће
цене:

Група понуђача Bit projekt doo Цара Николаја другог број 21, Београд Pan Computers Пушкинова i 1,
Нови Сад којаје понудила сервер произвођача Fujitsu модел PY RX2540 М4
понуђено
1

Техничка подршка и одржавање одржавање у
периоду од једне године од дана инсталације

4

675.000,00

810.000,00

38.000,00

45.600,00

120.000,00

144.000,00

833.000,00

999.600,00

Инсталација и конфигурисање у

просторијама Наручиоца
3

Цена услуге у
динарима,са ПДВ

Серверска машина са другом потребном

опремом
2

Цена услуге у
динарима,без ПДВа

УКУПНО ПОНУЂEHA ЦЕНА

ПОНУТiАЧ : Comtrade system integration doo Савски насип број 7, Београд којије понудио сервер
произвођача DELL EMC модел Power Edge R740
понуђено
1

Инсталација и конфигурисање у

просторијама Наручиоца
3

Текничка подршка и одржавање одржавање у
периоду одједне године од дана инсталације

4

Цена услуге у

динарима,без ПДВа

динарима,са ПДВ

655.899,00

787.078,80

109.316,50

131.179,80

190.269,80

228.323,80

955.485,30

1.146.582,40

Серверска машина са другом потребном

опремом
2

Цена услуге у

УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА

7) Назив понуђача мојем се, додељује уговор:
На основу прегледа, стручне оцене понуда Комисија за јавну набавку предлажила је, да се за набавку

добара сервера са потребном опремом као најповољнија изабере понуда групе понуђача Bit projekt doo
Цара Николаја другог број 21, Београд Pan Computers Пушкинова 11, Нови Сад којаје понудила сервер
произвођача Fujitsu модел PY RX2540 М4 којаје код наручиоца заведена под бројем 8/0-04-292/2019-7
од 14.03.2019. године, по укупно понуђаној цени од 833.000,00 динара без ПДВа
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 HPABHOM ЛЕКУ:
Против ове Одлуке може се поднети Зактев 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 Порталујавних набавки 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- U3-2019.
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