
АГЕНЦИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКУ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Број: 29512020-Д-I/11
Датум: 18.06.2020. године
Београд, Теразије 51V

ТИ

На основу члана 12. Статута Агенције за енергетику Републике Србије (Службени гласник РС"
број 52/05), и члана 108. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/12,
1412015 и 68/2015), Савет Агенције за енергетику Републике Србије на 98. редовној седници од
18.06.2020. године донео је:

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА

У поступку јавне набавке мале вредности број 3/2020
за набавку рачунарске опреме (хардверска и софтверска)

ДОДЕЉУЈЕ се уговор у поступку јавне набавке мале вредности број 3/2020 за набавку
рачунарске опреме (хардверска и софтверска):
за Партију 1. понуђачу Dialog Предузеће за трговину, пословне услуге и консалтинг Д.О.о.
Београд (Нови Београд), са седиштем у Београду, улица Булевар Зорана Ђинђића број 50;
за Партију 2. понуђачу - ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ И
ИНФОРМАТИЧКИ ИНЖЕЊЕРИНГ "ИНФОРМАТИКА" АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО БЕОГРАД,
са седиштем у Београду, улица Јеврејска број 32.

II
Ову одлуку објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници Агенције за енергетику
Републике Србије: www.aeгs.rs.

Образложење

Наручилац Агенција за енергетику Републике Србије, Београд, улица Теразије број 5, донела
је Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 3/2020 (Одлука Савета
Агенције број: 295/2020-Д-1 од 21.05.2020. године).

За наведену набавку дана 25.05.2020. године објављен је позив за подношење понуда са
конкурсном документацијом на Порталу јавних набавки и интернет страници Агенције и
достављен поштом на следеће адресе:

1. S & Т SЕRВIА Предузеће за информатички инжењеринг и заступање доо Београд, са
седиштем у Београду, улица Ђорђа Станојевића број 14;

2. Предузеће за информатички и комуникациони инжењеринг "DIGIT" Д.О.о. Београд, са
седиштем у Београду, улица Миленка Веснића број 3;



3. Привредно друштво за производњу, промет и заступање "SЕRВIАN BUSINESS
SYSTEMS" друштво са ограниченом одговорношћу, са седиштем у Београду, улица
Београдска 39;

4. Предузеће за производњу рачунарске опреме и информатички инжењеринг
"ИНФОРМАТИКА" акционарско друштво Београд, са седиштем у Београду, улица
Јеврејска број 32;

5. "DIALOG" Предузеће за трговину, пословне услуге и консалтинг Д.о.О. Београд (Нови
Београд), са седиштем у Београду, улица Тадеуша Кошћушка број 82.

Рок за достављање понуда био је 10.06.2020. године до 12:00 часова

Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила стручној оцени
понуда и о томе сачинила извештај.

У извештају о стручној оцени понуда, број 295/2020-Д-1 од 12.06.2020. године, Комисија за јавне
набавке је констатовала следеће:

1. Предмет јавне набавке је набавка рачунарске опреме (хардверска и софтверска), број
3/2020.

2. Процењена вредност јавне набавке која је обликована по Партијама за Партију 1. -
уређај за складиштење података износи 3.619.000,00 динара без пореза на додату
вредност, а за Партију 2- остала опрема и програмски пакети 1.124.000,00 динара без
пореза на додату вредност.

3. Укупан број поднетих понуда - четири (4) понуде.

4. Неблаговремених понуда није било.

5. Благовремене понуде поднели су следећи понуђачи:

Табела 1:

Редни број Назив понуђача Датум пријема Време

295/2020-Д-1/5 Digit Д.О.о. Београд (Савски венац) 10.06.2020. г 10:40

295/2020-Д-1/6 Elektгonik partner Д.о.О. Нови Београд 10.06.2020. г 10:50

295/2020-Д-I17 Dialog Д.О.о. Београд-Нови Београд 10.06.2020. г 11:35

295/2020-Д-I/В Информатика а.д Београд-Стари град 10.06.2020. г 11:36

у позиву за достављање понуда и конкурсној документацији било је наведено да ће критеријум
за доделу уговора бити најнижа понуђена цена.

Након отварања понуде Комисија је извршила стручну оцену понуда и утврдила следеће:

Понуда понуђача под редним бројем 1:

Предузеће за информатички и комуникациони инжењеринг DIGIT рачунарски
инжењеринг друштво са ограниченом одговорношћу Београд (Савски Венац), са
седиштем у Београду, улица Миленка Веснића број 3, Матични број: 07517076 ПИБ:100001214
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Партија 1· уређај за складиштење података:

Понуђена цена и евентуални попусти: понуђена цена укупно износи 2.659.000,00 динара без
урачунатог пореза на додату вредност.

Рок испоруке: 30 дана од дана закључења уговора.

Рок важења понуде: 60 дана од дана отварања понуда.

Рок плаћања: 45 дана од дана пријема рачуна

Утврђено је да је понуда наведеног понуђача за Партију 1. благовремена, нема битних
недостатака, одговарајућа, не ограничава права наручиоца, не условљава права наручиоца,
не ограничава обавезе понуђача и понуђена цена не прелази износ процењене вредности
јавне набавке, те је оцењена као прихватљива.

Понуда понуђача под редним бројем 2:

ELEKTRONIK PARTNER предузеће за производњу и одржавање рачуна рских система
Д.О.о. Београд (Нови Београд), улица Др Ивана Рибара број 146, Матични број: 17589164,
ПИБ: 103605787.

Партија 2 • остала опрема и програмски пакети:

Понуђена цена и евентуални попусти: понуђена цена укупно износи 1.361.635,00 динара без
урачунатог пореза на додату вредност.

Рок испоруке: 30 дана од дана закључења уговора.

Рок важења понуде: 60 дана од дана отварања понуда.
Рок плаћања: 45 дана од дана пријема рачуна.

Утврђено је да је понуда наведеног понуђача благовремена, нема битних недостатака,
одговарајућа, не ограничава права наручиоца, не условљава права наручиоца, не ограничава
обавезе понуђача, али да понуђена цена прелази износ процењене вредности јавне набавке.

Понуда понуђача под редним бројем З:

Dialog Предузеће за трговину, пословне услуге и консалтинг д.О.О. Београд (Нови
Београд), са седиштем у Београду, улица Булевар Зорана Ђинђића број 50, Матични
број:06904173 ПИБ: 100244506.

Партија 1· уређај за складиштење података:

Понуђена цена и евентуални попусти: понуђена цена укупно износи 2.630.749,00 динара без
урачунатог пореза на додату вредност.

Рок испоруке: 30 дана од дана закључења уговора.

Рок важења понуде: 60 дана од дана отварања понуда.

Рок плаћања: 30 дана од дана пријема рачуна

Утврђено је да је понуда наведеног понуђача благовремена, нема битних недостатака,
одговарајућа, не ограничава права наручиоца, не условљава права наручиоца, не ограничава
обавезе понуђача и понуђена цена не прелази износ процењене вредности јавне набавке, те је
оцењена као прихватљива.
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Понуда понуђача под редним бројем 4:

Понуђач ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ И ИНФОРМАТИЧКИ
ИНЖЕЊЕРИНГ ИНФОРМАТИКА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО БЕОГРАД, са седиштем у
Београду, улица Јеврејска број 32, Матични број: 07024592 ПИБ: 100001016.

Партија 2 - остала опрема и програмски пакети

Понуђена цена и евентуални попусти: понуђена цена укупно износи 1.166.518,00 динара без
урачунатог пореза на додату вредност.

Рок испоруке: 30 дана од дана закључења уговора.

Рок важења понуде: 60 дана од дана отварања понуда.

Рок плаћања: 45 дана од дана пријема рачуна.

Утврђено је да је понуда наведеног понуђача благовремена, нема битних недостатака,
одговарајућа, не ограничава права наручиоца, не условљава права наручиоца, не ограничава
обавезе понуђача, али да понуђена цена прелази износ процењене вредности јавне набавке.

Партија 1. избор између достављених прихватљивих понуда применом критеријума најнижа
понуђена цена извршена је рангирањем понуда. Ранг листа понуђача:

Табела 2:
Ред Назив и седиште понуђача Понуђена цена без ПДВ-абр
1. Digit Д.О.о. Београд 2.659.000,00 динара
2. Dialog Д.О.о. Београд-Нови Београд 2.630.749,00 динара

Након стручне оцене понуда за Партију 1. Комисија предлаже да се уговор додели понуђачу
Dialog Предузеће за трговину, пословне услуге и консалтинг Д.О.о. Београд (Нови
Београд), са седиштем у Београду, улица Булевар Зорана Ђинђића број 50, за понуду број
204/2020 од 10.06.2020. године.

Изабрани понуђач за Партију 1. извршава набавку самостално.

Након стручне оцене понуда за партију 2. (набавка остале опреме и програмских пакета)
Комисија је утврдила да су достављене понуде одговарајуће, али да је понуђена цена изнад
процењене вредности јавне набавке, те предлаже да се примени члан 107. став. 4. Закона о
јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/12, 1412015 и 68/2015). Наведени члан
прописује да .наручипац може доделити уговор понуђачу чија понуда садржи понуђену цену
већу од процењене вредности јавне набавке ако није већа од упоредиве тржишне цене и ако
су понуђене цене у свим одговарајућим понудама веће од процењене вредности јавне
набавке". Ставом 5. наведеног члана прописано је да "у случају из става 4. овог члана
наручилац је дужан да након доношења одлуке достави образложен извештај Управи за јавне
набавке и Државној ревизорској институцији.
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С обзиром да понуде оба понуђача за Партију 2. садрже понуђену цену већу од процењене
вредности за ту партију, али да понуђене цене одговарају упоредивим тржишним ценама и да
је укупна процењена вредност предметне набавке резервисана само за набавку рачунарске
опреме, Комисија предлаже да се за Партију 2. уговор додели понуђачу ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ПРОИЗВОДЊУ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ И ИНФОРМАТИЧКИ ИНЖЕЊЕРИНГ "ИНФОРМАТИКд"
АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО БЕОГРАД, са седиштем у Београду, улица Јеврејска број 32 за
понуду број 7-478 од 10.06.2020. године.

Изабрани понуђач извршава набавку самостално.

Савет Агенције прихватио је предлог Комисије за јавне набавке, те је донео одлуку о додели
уговора којом се уговор о јавној набавци додељује:

за Партију 1. понуђачу Dialog Предузеће за трговину, пословне услуге и консалтинг Д.О.о.
Београд (Нови Београд), са седиштем у Београду, улица Булевар Зорана Ђинђића број 50, за
понуду број 204/2020 од 10.06.2020. године.

за Партију 2. понуђачу ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ И
ИНФОРМАТИЧКИ ИНЖЕЊЕРИНГ "ИНФОРМАТИКА" АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО БЕОГРАД,
са седиштем у Београду, улица Јеврејска број 32 за понуду број 7-478 од 10.06.2020. године.

Упутство о правном средству:
Против ове Одлуке може се поднети захтев за заштиту права Републичкој комисији за заштиту
права у поступцима јавних набавки у року од пет дана од дана објављивања одлуке на
Порталу јавних набавки. Захтев за заштиту права подноси се преко ове Агенције (непосредно,
поштом препоручено са повратницом, електронском поштом или факсом), а истовремено се
копија доставља Републичкој комисији за заштиту права. Подносилац захтева за заштиту
права је дужан да уз захтев за заштиту права са садржином одређеном чланом 151. Закона о
јавним набавкама достави и потврду о уплати таксе из члана 156. став 1. тачка 1. Закона на:
рачун буџета Републике Србије број: 840-30678845-06, шифра плаћања 153 или 253, позив на
број: подаци о броју или ознаци предметне јавне набавке као и назив наручиоца, сврха:
Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи, у износу од
60.000,00 динара.
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