
 

Наручилац 

 

Адреса 

 

Место 

 

Број одлуке 

 

Датум 

 

 

                На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 

14/15 и 68/15), наручилац доноси 

 

                                                        

                                                                   О Д Л У К У 

                                                               о додели уговора 

 

 

               I. У поступку јавне набавке мале вредности, набавка добара (допуна) – мрежна 

опрема ЈН број 2/2017  додељује се уговор следећем понуђачу: 

 

 

               „VALTECH VIDEO“ д.о.о Београд  Милутина Миланковића 68 

  

                

   II.  Ову одлуку у року од три дана објавити на Порталу јавних набавки. 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 

 Наручилац је дана 13.07.2018. године донео одлуку број 06-885 о покретању 

поступка јавне набавке – набавка добара (допуна) – мрежна опрема (шифра из општег 

речника набавки: 32400000), број ЈН 2/2017. 

Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 

16.07.2018. године. 

 До истека рока на адресу наручиоца пристигле су четири понуде. Након 

отварања понудe Комисија за јавне набавке приступила је стручној оцени понуда и 

саставила извештај о томе. 

 У извештају о стручној оцени понуда број 06-932 од 25.07.2018. године 

констатовано је следеће: 

 

1. Врста предмета јавне набавке: 

 

Добра         

 

Услуге 

 

Радови  

 ЈП „Мрежа-Мост 

 Михајла Пупина бр.2 

 Београд 

  

 06-933 

 

 25.07.2018. 

  X 

 

 



2. Подаци о јавној набавци: план јавних набавки за 2017. годину, измене и допуне 

плана јавних набавки од 26.12.2017. године, (допуна) – мрежна опрема.  

 

 

            Предмет јавне набавке 

Набавка добара(допуна) –мрежна опрема 

(шифра из општег речника набавке: 

32400000) 

Редни број јавне набавке  2/2017 

Процењена вредност јавне набавке 

(без ПДВ)  - укупно                                          

 

 234.875,00 динара                                                                              

 

3. Укупан број поднетих понуда: четири 

 

 

                                                            Назив/име понуђача 

             Благовремене понуде           Неблаговремене понуде 

 

1 

„ECO GLOBAL servise d.о.о“ 

Београд Беранска 2v 

  

                            / 

 

2 

„ITV Communications“ 

Београд Палмотићева 18а 

 

3 

„ELEKTRONIK PARTNER d.o.o.“ 

Нови Београд др Ивана Рибара 146 

 

4 

 

„VALTECH VIDEO д.о.о“ 

Београд Милутина Миланковића 68 

 

 

4. Називи, односно имена понуђача чије понуде нису одговарајуће и разлози за 

њихово одбијање као неприхватљиве:  

 

1) Понуђач „ECO GLOBAL servise d.о.о“ Београд Беранска 2v у понуди није 

доставио назив модела понуђених добара и није испунио услов из техничке 

спецификације који се односи на гарантни рок, јер је за ставке 1,3 и 4 

прецизирао гарантни рок 24 месеца, а за ставку 2 60 месеци. Услов из 

техничке спецификације у конкурсној документацији када је у питању 

дужина гарантног рока био је: за ставку 1 и 2: минимум 3 године, а за ставку 

3 и 4: минимум једна година. Понуђач је понудио цену 222.832,00 динара 

(без ПДВ-а). 

 

Из наведених разлога Комисија за јавну набавку оцењује да понуда понуђача 

„ECO GLOBAL servise d.о.о“ Београд Беранска 2v није одговарајућа, јер не 

испуњава услове техничке спецификације, па се одбија као неприхватљива. 

 

 

2) Понуђач „ITV Communications“ Београд Палмотићева 18а у понуди није 

испунио услов из техничке спецификације који се односи на гарантни рок, 

јер у својој понуди није прецизирао гарантни рок ни за једну ставку. Услов 

из техничке спецификације у конкурсној документацији када је у питању 

дужина гарантног рока био је: за ставку 1 и 2: минимум 3 године, а за ставку 

3 и 4: мунимум  једна година. 



Понуђач „ITV Communications“ Београд Палмотићева 18а у понуди за ставку 

бр.1 „NAS DiskStation“ је понудио модел „NAS DiskStation – STORAGE 

QNAP NAS TS-853A-8G“ који у потпуности не испуњава захтеване техничке 

карактеристике а које се односе на: 

- CPU Model: Intel Atom C2538 ili bolji 

- CPU Frequency: min. Quad Core 2.4 GHz 

Понуђени модел уређаја има процесор „14 nm Intel Celeron N3150/N3160 

1.6GHz quad-core processor“ који има мању радну фреквенцију од 

захтеване. 

- External Ports – eSata Port: min. 2 

Понуђени модел уређаја нема ниједан eSata Port. 

Понуђач је понудио цену 206.409,00 динара (без ПДВ-а). 

 

Из наведених разлога Комисија за јавну набавку оцењује да понуда понуђача 

„ITV Communications“ Београд Палмотићева 18а није одговарајућа, јер не 

испуњава услове техничке спецификације, па се одбија као неприхватљива. 

 

3)  Понуђач „ELEKTRONIK PARTNER d.o.o.“ Нови Београд др Ивана Рибара 

146 није испунио услов из техничке спецификације који се односи на 

гарантни рок, јер је за све ставке понудио 24 месеца гаранције. Услов из 

техничке спецификације у конкурсној документацији када је у питању 

дужина гарантног рока био је: за ставку 1 и 2: минимум 3 године, а за ставку 

3 и 4: минимум једна година. 

Понуђач „ELEKTRONIK PARTNER d.o.o.“ Нови Београд др Ивана Рибара 

146 у понуди за ставку бр.1 „NAS DiskStation“ је понудио модел „ NAS 

DiskStation – STORAGE QNAP NAS TS-853A-8G“ који у потпуности не 

испуњава захтеване техничке карактеристике а које се односе на: 

- CPU Model: Intel Atom C2538 ili bolji 

- CPU Frequency: min. Quad Core 2.4 GHz 

Понуђени модел уређаја има процесор „14 nm Intel Celeron N3150/N3160 

1.6GHz quad-core processor“ који има мању радну фреквенцију од 

захтеване. 

- External Ports – eSata Port: min. 2 

Понуђени модел уређаја нема ниједан eSata Port. 

Понуђач је понудио цену 185.600,00   динара (без ПДВ-а). 

У моделу уговора у члану 2. уписан је погрешан нумерички износ вредности 

уговора у односу на износ из понуде, али је словима уписан тачан износ, па 

се ова непрецизност не рачуна као недостатак понуде, јер је очигледно да је у 

питању техничка грешка код попуњавања понуде. 

 

Из наведених разлога Комисија за јавну набавку оцењује да понуда понуђача 

„ELEKTRONIK PARTNER d.o.o.“ Нови Београд др Ивана Рибара 146 није 

одговарајућа, јер не испуњава услове техничке спецификације, па се одбија 

као неприхватљива. 

 

 

5. Критеријум за оцењивање понуда је“најнижа понуђена цена“. 

 

Ранг листа понуђача у случају примене критеријума „најнижа понуђена цена“: 



1. „ELEKTRONIK PARTNER“ d.o.o. Нови Београд др Ивана Рибара 146; 

2. „ITV Communications“ Београд Палмотићева 18а; 

3. „VALTECH VIDEO д.о.о“ Београд Милутина Миланковића 68;    

4. „ECO GLOBAL servise d.о.о“ Београд Беранска 2 v. 

 

6. Назив, односно име понуђача чија је понуда изабрана као најповољнија: 

          

             „VALTECH VIDEO“ д.о.о Београд  Милутина Миланковића 68 

 

Комисија после стручне оцене понуда предлаже наручиоцу да се уговор о јавној 

набавци додели  понуђачу „VALTECH VIDEO д.о.о“ Београд Милутина 

Миланковића 68, који није понудио најнижу цену, али једини од понуђача 

испуњава све услове из конкурсне документације, који се односе на прописане 

техничке карактеристике самих уређаја и минималног гарантног рока, што је 

наручиоцу од изузетне важности, имајући у виду врсту добара која се набавља.    

     

 

Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача: 

 

                      

Да  Не 

 

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке, те 

је на основу законског овлашћења донело одлуку о додели уговора којом се уговор о 

јавној набавци додељује следећем понуђачу: 

 

       „VALTECH VIDEO“ д.о.о Београд  Милутина Миланковића 68 

    

 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:                                            

Против ове одлуке, захтев за заштиту права може да се поднесе у року од 5 дана 

од дана њеног објављивања на Порталу јавних набавки. Захтев се подноси 

наручиоцу а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту 

права у поступцима јавних набавки. Захтев за заштиту права мора да садржи 

елементе прописане чланом 151. Закона о јавним набавкама. Подносилац захтева 

дужан је да уплати таксу на рачун буџета Републике Србије број 840-30678845-

06, у износу од 60.000,00 динара (сходно члану 156. ЗЈН-а). 

 

 

 

                                                                                                                     НАРУЧИЛАЦ: 

                                                                                                               ЈП „МРЕЖА-МОСТ“ 

                                                                                                                Слађана Иванчевић   

 

                                                                                                               __________________ 

                                                                                                                     в.д. директора 

 

  

X 


