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крој: 3/1-14l2020-7

рад

Ia основу члана 'Закона о набавкама („Службени \ласпик РС” број 124/12, 14/15
и 68/1 5), а но дославл,лн.у о с' ручној оцени понуда Комисијс за јавну набавку у
01 ворсном нос 1 унку број доносим:

ДОДЕЛИ

Додел.ује се опор Mlil. из bC01 рала, УЈ'. Жарковачка бр. 21а, који је полисо

2 ла пар 1 Ају I - Рачунари н ос 1 ала опрема.

Укупна уоворна цена за пар' \liy 1 износи динара без [1/(13-а.

Додел..ује се у I опор понуђачу RliS[iNJA Д()(), из bC01 рада, ул. '[рсшн,иног цвета

6pqi 3/1-14/2020-2 за парију 2 -I [1 гампачи.

YkYllkl уговорна цена за пар! lIiy 2 износи липара без [lJlB-a.

Доде.л.ује се опор понуђачу [Г Rli.kl'NJA Д()(), из рада, ул. Трсппьиног цвета
бр. I, који .ie поднео понуду број 8134-02/19 ол у поступку јавне набавке
број за парллју З — РАМ меморија.
Укупна уговорна цена за пара ију З износи динара без ПДВ-а.

Додељује се опор пону1)ачу klNG 1СТ ДОС), из Београда, ул. Вилине Воде бб, који је
поднео понуду бреј •l'221 -2020/4 од ()3.()8.2()20. шдине, у поступку јавнс набавке број 3/1-
14/2020-2 за нарлмју 4 — Разна рачунарска опрема.

Укупна ушворна цена за партију 4 износи 247.345,0() динара без ПДВ-а.

Обра з Ј] о ж е њ е

На основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке број од 26.06.2020.
године, [10крснуг је отворени поступак јавне набавке за набавку рачунарске опреме за
потребе Фармацеутског факултета у Београду.

Укупна процењена вредност износи 2.166.666,00 динара без пореза на додату вредност.

Предмет јавне набавке обликује се у 4 партије, тако да се свака партија може уговарати
засебно, и то:

ПАРТИЈА 1 — Рачунари и остала опрема. Назив и ознака из општег речника набавки је:
30213300 - Стони рачунари (десктоп), 3023 1000 - Компјутерски екрани и конзоле и 30213100 —

Преносиви рачунари.

Процењена вредност ПАРТИЈЕ 1 износи 1.361.000,00 динара без ПДВ-а;

ПАРТИЈА 2 — Штампачи. Назив и ознака из општег речника набавки је: 30232100 - Штампачи
и плотери.

Процењена вредност ПАРТИЈЕ 2 износи 114.720,00 динара без ПДВ-а;

ПАРТИЈА 3—RAM меморија. Назив и ознака из оппггег речника набавки је: 3023611 О-Рам меморија;
Процењена вредност ПАРТИЈЕ З износи 290.000,00 динара без ПДВ-а;
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ПАРТИЈА 4 —Разна рачунарска опрема. Назив и ознака из опигтсг речника набавки је: 30233132 -

Хард дискови; 3021611() - Скенери за рачунарс; 30234600 Флеш меморија;

Процењена вредност ПАРТИЈЕ 4 износи 400.946,00 динара без ПДВ-а;

Комисија за јавну набавку у поступку број је утврдила да су за ову јавну

набавку, до 04.08.2020. године до 09:00 часова, пристигле слелс1Ае благовремене понуде;

Број под којим

је понуда
заведена

07-78-1015

07-79-1205

07-80-1215

07-81-830

07-82-835

07-83-837

07-84-840

Датум и
Назив 11 седиште понуђача

USPON ДОО ЧАЧАК

DliLFl COMMERCE ДОО БЕОГРАД

со доо БЕОП)АД

K[NG 1СТ ДОО БЕОГРАД

lNFORMATlkA АТ) БЕОГРАД

МЕЈ. ДОО БЕОГРАД

Партија

4,2

2,4

з

3,4

2,4

час пријема

lT RESENJA ДОО БЕОГРАД 2,3

03.08.2020.

03.08.2020.

03.08.2020.

04.08.2020.

04.08.2020.

04.08.2020.

04.08.2020.

10,15

12,05

12,15

08,зо

08,35

08,37

08,40

Комисија је спровела опзарањс приспелих понуда дана 04.08.2020. године почев од 1 1:00

часова, о чему је вођен записник.

Одлука о додели уговора о јавној набавци донеће се применом критеријума „Најнижа
понуђена цена“ и исти је за све партије.

Комисија је након отварања и прегледа достављених понуда утврдила следеће:

За Партију1 :
Понуду је доставио један понуђач и то:

Понуђач MEL ДОО БЕОГРАД, који је доставио сву тражену документацију и испуњава

све услоне предвиђене конкурсном документацијом. Понуда је 0N0Bapajyha. Понуђена цена

за партију I износи 1.354.200,00 динара без пдв-а.

На основу прегледа и изложених чињеница, а у сюладу са чланом 105. Закона о јавним

набавкама, Комисија за јавну набавку у поступку број 3/1-14/2020-2, предложила је да се одлука

о додели уговора, за парттју додели понуђачу MEL ДОО из Београда, ул. Жарковачка бр. 2 la.

За Партију 2:

Понуде су доставили понуђачи: DELFI COMMERCE ДОО БЕОГРАД, INFORMATIKA AD

БЕОГРАД, ВЕОТЕСН IT RESENJA ДОО БЕОГРАД и USPON ДОО ЧАЧАК.

Понуда понуђача DELFI COMMERCE ДОО БЕОГРАД је неприхватљива понуда обзиром

да понуђач није доказао испуњеност додатних услова за учешће у поступку јавне набавке

тј. није доставио доказе да испуњава пословни и кадровски капацитсг. Понуђена цена за

партију 2 износи 98.400,00 динара без пдв-а.

• Понуда понуђача USPON ДОО ЧАЧАК, је неприхватљива понуда из разлога што понуђач

није приложио техничку документацију произвођача наведених добара којом доказује да

понуђено добро садржи све тражене техничке карактеристике. Под техничком

документацијом се између остштог подразумева и техничка документација која је

одштампана са званичног сајта произвођача или други званични документ произвођача

добара којим се потврђује испуњеност захтеваних техничких карактеристика. Понуђач је

приложио на свом меморандуму списак понуђене опреме са наведеним техничким

спецификацијама. Понуђена цена за партију 2 износи 107.400,00 динара без пдв-а.
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Комисија је присмупила ран'мран.у 0JlI'011apajyhltx понуда које испун,авају све услове

предвиђене конкурсном докумен галијом и утврдила ранг-листу понуђача:

Пон ач У ппа цена без П В-а Ранги аи.с

ВЕОТЕСН П- Rli ЕХЈА ОО БЕОГР 105.840,00

[NFORMATlkA АТ) БЕОГРДещ— 112.608,00 2

На основу прегледа и изложених чињеница, а у складу са чланом 105. Закона о јавним

набавкама, Комисија за јавну набавку у поступку број 3/1-14/2020-2, предложила је ла се

одлука о додели уговора, за партију 2 додели понуђачу ВЕОТЕСН [Т RESENJA ДОО из

Беотрада, ул. Терппьиног цвета бр. 1.

За Партију З:

Понуде су доставили понуђачи: BTR СО ДОО БЕОГРАД, ВЕОТЕСН IT RESENJA ДОО

БЕОГРАД и klNG lCT ДОО БЕОГРАД.

• Понуда понуђача KING ICT ДОО БЕОГРАД је неприхватљива понуда из разлога што

понуђач није досмавио техничку документацију произвођача добара из које се може јасно

утврдити испуњеност свих захтева из техничке спецификације јавне набавке, односно из

приложене документације произвођача опреме могу се утврдити следеће техничке

карактеристике и то: 4GB module DDR3 1333Mh:, Part number.• kCP313NS8/4; Specs:

DDR3.1333MH:, ЛОГ ЕСС, CL9, .v8, 1,5”, Unbuffered. Г)ШМ, 240pin. На основу тога,

Наручилац није могао да утврди испуњеност свих захтеваних елемената који су наведени

у техничкој спецификацији партије З и тиме закључи да ли су понуђена добра у складу са

траженим техничким карактеристикама. Наручилац је у конкурсној документацији, у

поглављу VII, тачка 2, став 14, изричито нагласио да је понуђач дужан да, уз понуду,

дослави списак понуђене опреме и техничку документацију произвођача наведених добара

(на пример брошуре, катиози, корисничка упутства и сл.) која доказују да понуђена добра

садрже све тражене техничке карактеристике. Конкурсном докуметацијом тражене су

следеће техничке карактеристике: RAAI .иора бити компатибилна са Десктоп

рачунаром I„enovo ThinkCentre М8] (W/,Vf: 5049RJ9)•• ММ 4GB 1Rv8 512Mx 64-Т РС3-

10600 CL9 240-Pin Тмм; kratak opis: ValueW1,Vf's 512Nfx 64-bitni (4013) DDR3-1333 CL9

SDRAM (Synchronous DRANf), lRx8 memorijski modul, :a.snovan па osam 512М х 8-bitni

DDR3-1333 FI3GA komponenti. The SPD је programiran па JEDEC standardnu latenciju

DDR3-1333 vremena od 9-9-9 па 1,5 V. 0vaj 240-pin I)IMM koristi :latne kontakte. ElekIric:ne

mchanic%ke speci"kacije .slede&e.• katakteristike JEDEC' standard 1.5 V' (1.425 V —1.575V)

I'owe,• Supply; VDDQ=l.5V (1.425V-I.575V); 667MH:JCkfor 1333,Vfb/sec/pin: 8 independent

internal bank,• Programmable CAS Latency: 9. 8. 7, 6; Programmable Additive Latency: О, CL-

2, CL-1 „[оск: ProgrammabIe CAS write (DDR3-1333) 8-bit pre-fefch

Burst Length: 8 (Interleave without апу limit, sequential with .starting address 4

wifh ICCD=4 31'hich does not allow seamless read or write [either оп Ihejly using А 12 or MRS]

Bi-directional Diferential Data Strobe; Internal(self) calibrafion: Internal self calibration

through ZQ pin (RZQ:240 Оп Die Terrnination using 0DT pin; Average Refresh

I)eriod 7.8us lower тап TCASE at Reset,•

РСВ: IIeighI 0,740” (18.75тт) or 1.18()” (30.00тпг) Speci"kacije: CL(IDD) 9 cycles; Row

Cycle ТЈте (tRCmin) 49.125ns (Tin.),• Refresh 10 Active/Refresh 260ns (min.); Cornmand Time

(tRFCmin); Row AcIive Time (tR.4STin) 36ns (Tin.); МахЈтит 0perating Power TBD UL

Rating 94 0peraling Temperature 00 С 'о 850 С; Storage TemperaIure -550 С to +1000

С. Понуђена цена за партију З износи 205.000,00 динара без пдв-а.

Комисија је приступила рангирању одговарајућих понуда које испуњавају све услове

предвиђене конкурсном документацијом и утврдила ранг-листу понуђача:
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Понуђач _Учпна цепа без П В-а Ранги пље

ГГ RfSl:NJA ДОО БЕОГРАЈГ 206.800,00

СО ОО БЕОГРА 220.000,00 2

На основу прегледа и изложсних чин.сница, а у складу са чланом 105. Закона о јавним
набавкама, Комисија за јавну набавку у послужу број 3/1-14/2020-2, предложила је да се
одлука о додсли уговора, за пар. ију З додели понуђачу ВЕО'1'ЕСН l'l' RES1iNJA ДОО из
Ьсограла, ул. Терпньиног бр. 1.

За Партију 4:

Понуде су понуђачи: А1) ЬЕОП'АД, DliLFl COMMERCE ДОО
БЕОГРАД, klN(j ДОО и USPON ДОО ЧАЧАК.

Понуда понуђача USP()N ДОО ЧАЧАК је неприхвалл,ива понуда из разлотч пгго пону1)сна
цена прелми износ процењене вредност! парије. Понуђена цена за партију 4 износи
467.930,00 динара без пдп-а.

Понуда пону1)ача ДОО БЕОГРАД је неприхватјьива понуда обзиром
да пондач није доказао испуњеност додалмих услова за учешћс у поступку јавне набавке
тј. није дославио локане да испун.ава пословни и кадровски капацитет. Пону1)ена цена за
партију 4 износи 730.850,00 динара без плв-а.

Комисија је приступила рангирању одговарајућих понуда које испуњавају све услове
предвиђене конкурсном документацијом и утврдила ранг-листу понуђача:

Понуђач У ппа цена без В-а Ранги аи,е
[ст доо БЕОГРАД 247.345,00

lNFORMATIkA М) БЕОГРАД 339.106,00 2

На основу прегледа и изложених чињеница, а у сюладу са чланом 105. Закона о јавним набавкама,
Комисија за јавну набавку у поступку број пре;шожмла је да се одлука о додели
уговора. за партију 4 додели понуђачу KING ICT ДООиз Београда, ул. Вилине Воде бб.

На основу премеда и изложених чињеница, а у складу са чланом 105, Закона о јавним
набавкама. Комисија за јавну набавку у поступку број 3/1-14/2020-2, предложила је да се

одлука о додели уговора за набавку рачунарске опреме, за партију 1 - Рачунари и остала

опрема додели понуђачу MEL ДОО из Београда, ул. Жарковачка бр. 21a; за партију 2-

Штампачи и партију З-РАМ меморија, уговор додели понуђачу BEOtech IТ RESENJA ДОО

из Београда, ул. Трешњиног цвета бр. 1. и за партију 4 - Разна рачунарска опрема уговор

додели понуђачу KING [СТ ДОО из Београда, ул. Вилине Воде бб.

На основу изнетог, а у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник

РС“ број 124!12, 14/15 и 68/15), прихватам предлог Комисије и доносим Одлуку као у

диспозитиву.

З? те ог ФАКУЛТЕТА

Сла ана Шобајић

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту

права у року од десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. Захтев за

заштиту права се подноси наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој

комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.

Објавити: Портал јавних набавки и интернет страница наручиоца.
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