РЕПУБЛИКА СРБИЈА
НАРОДНА СКУПШТИНА
03 Број 404-8/9-18-18
23.07.2018. године
Београд

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама, члана 74. Правилника о набавкама, заменик
генералног секретара Народне скупштине на основу овлашћења председника Народне скупштине
број: 9-582/18 од 9. марта 2018. године, доноси

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ (ДОБАРА),
ЈНМВ 9/18

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу „LINK NETWORK“ д.о.о., са седиштем у Смедереву, Трг
Републике 10/28, број понуде 6707/18 од 11.07.2018. године, код наручиоца заведена под бројем
03 број 404-8/9-18-10 од 12.07.2018. године.

1.

2.

Ову одлуку објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца у року од три
дана од дана њеног доношења.

Образложење

Наручилац је дана 25.06.2018. године, донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале
вредности 03 број 404-8/9-18 за набавку добара – Систем видео надзора, ЈНMВ бр. 9/18. Наручилац
је позив за подношење понуда и конкурсну документацију за предметну набавку објавио на Порталу
јавних набавки и интернет страници Народне скупштине Републике Србије. До истека рока за
подношење понуда на адресу наручиоца приспело је 6 (шест) понуда.
Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда 03 број
404-8/9-18-16 од 12.07.2018. године, Комисија за јавну набавку је приступила изради Извештаја о
стручној оцени понуда 03 број 404-8/9-18-17 од 23.07.2018. године у коме је констатовала следеће:
1. Предмет јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавки:
Предмет јавне набавке број ЈНМВ бр. 9/18 су добра – Систем видео надзора.
Ознака из општег речника јавних набaвки: 32323500– Систем за видео надзор.
2. Процењена вредност јавне набавке: 4.000.000,00 динара без ПДВ-а.
3. Дана 04.07.2018. године, наручилац је објавио позив за подношење понуда на Порталу јавних
набавки и интернет страници Народне скупштине Републике Србије.
4.

Укупан број поднетих понуда и основни подаци о понуђачим:
Благовремено, до 11,00 часова, до дана 12.07.2018. године, пристигле су понуде следећих
понуђача и то:

Број под којим је
понуда заведена

Понуђач
(назив, улица , број и место)

датум пријема

час
пријема

03 бр. 404-8/9-18-10
Понуда бр. 1

„LINK NETWORK“ d.o.o.,
Смедеревo, Трг Републике 10/28

12.07.2018.
године

9,35

03 бр. 404-8/9-18-11
Понуда бр. 2

„G4S SECURE SOLUTION d.o.o. BEOGRAD“
Београд, ул. Булевар Пека Дапчевића 32

12.07.2018.
године

9,40

03 бр. 404-8/9-18-12
Понуда бр. 3

„CLOUD SOLUTIONS“ DOO
Београд, Кестенова 11/11

12.07.2018.
године

9,55

03 бр. 404-8/9-18-13
Понуда бр. 4

„SECAM CCTV CORPORATION“ DOO
Београд, Војводе Богдана 34

12.07.2018.
године

10,28

03 бр. 404-8/9-18-14
Понуда бр. 5

„VIDEOMONT“ DOO
Нови Београд, Тошин бунар 166/2

12.07.2018.
године

10,45

03 бр. 404-8/9-18-15
Понуда бр. 6

„ALARM PRIM INŽENJERING“ DOO
Београд, Патријарха Варнаве 39

12.07.2018.
године

10,47

Назив понуђача и основни подаци о понуђачим:
Понуђач: „LINK NETWORK“ д.о.о., са седиштем у Смедереву, Трг Републике 10/28, матични
број 20144327, ПИБ 104333529;
Понуђач: „G4S SECURE SOLUTION d.o.o. BEOGRAD“ Београд, ул. Булевар Пека Дапчевића
32, матични број 06043429, ПИБ 100372941;
Понуђач: „CLOUD SOLUTIONS“ DOO, Београд, Кестенова 11/11, матични број 21165042,
ПИБ 109342438;
Понуђач: „SECAM CCTV CORPORATION“ DOO, Београд, Војводе Богдана 34, матични број
20859407, ПИБ 107723434;
Понуђач: „VIDEOMONT“ DOO, Нови Београд, Тошин бунар 166/2, матични број 21126179,
ПИБ 109100621;
Понуђач: „ALARM PRIM INŽENJERING“ DOO, Београд, Патријарха Варнаве 39, матични
број 17544497, ПИБ 103356745.
Отварање благовремено приспелих понуда обављено је јавно, дана 12.07.2018. године, у
просторијама Народне скупштине Републике Србије, Краља Милана 14, са почетком у 12,00
часова, о чему је састављен Записник 03 број 404-8/9-18-16.
5. Анализа понуда, понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена
тих понуда:
Након разматрања понуда, Комисија за јавну набавку утврдила је следеће:
5.1 - да је понуда понуђача „LINK NETWORK“ д.о.о., са седиштем у Смедереву, Трг Републике
10/28, број понуде 6707/18 од 11.07.2018. године, код наручиоца заведена под бројем 03 број
404-8/9-18-10 од 12.07.2018. године, понуђенe укупне цене у износу од 3.158.962,50 динара без
ПДВ-а, односно 3.790.755,00 динара са ПДВ-ом, прихватљива у складу са одредбама члана 3.
став 1. тачка 33. Закона о јавним набавкама.
Прегледом понуде коју је доставио понуђач „LINK NETWORK“ д.о.о., са седиштем у Смедереву,
утврђено је да је понуда у целини припремљена у складу са техничком спецификацијом,
захтевима наручиоца и да садржи све доказе који се односе на испуњеност обавезних и
додатних услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама који су предвиђени конкурсном
документацијом.
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Одбијене су понуде следећих понуђача и то:
5.2. - понуда понуђача „G4S SECURE SOLUTION d.o.o. BEOGRAD“ Београд, ул. Булевар Пека
Дапчевића 32, број понуде 683-ESS/2018 од 12.07.2018. године, код наручиоца заведена под
бројем 03 број 404-8/9-18-11 од 12.07.2018. године, , неприхватљива у складу са одредбама
члана 3. став 1. тачка 33. Закона о јавним набавкама.
Разлози за одбијање понуде:
Понуда прелази износ процењене вредности јавне набавке.
Понуђена цена одбијене понуде:
Понуђена укупна цена износи 6.086.640,00 динара без ПДВ-а.
5.3. - да је понуда понуђача „CLOUD SOLUTIONS“ DOO, Београд, Кестенова 11/11, број понуде
444 од 11.07.2018. године, код наручиоца заведена под бројем 03 број 404-8/9-18-12 од
12.07.2018. године, неприхватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. Закона о
јавним набавкама.
Разлози за одбијање понуде:
Понуда не садржи све доказе који се односе на испуњеност додатних услова из члана 76. Закона
о јавним набавкама који су предвиђени конкурсном документацијом, односно понуђач у понуди
није доставио доказ за кадровски капацитет – Уговор о раду за наведено радно ангажовано лице.
Понуђена цена одбијене понуде:
Понуђена укупна цена износи 3.741.910,00 динара без ПДВ-а.
5.4. - да је понуда понуђача „SECAM CCTV CORPORATION“ DOO, Београд, Војводе Богдана 34,
број понуде 357/18 од 05.07.2018., код наручиоца заведена под бројем 03 број 404-8/9-18-13 од
12.07.2018. године, неприхватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. Закона о
јавним набавкама.
Разлози за одбијање понуде:
Прегледом понуде коју је доставио понуђач „SECAM CCTV CORPORATION“ DOO, Београд,
утврђено је да понуда није у целини припремљена у складу са техничком спецификацијом која је
наведена у конкурсној документацији.
У техничкој спецификацији, у поглављу II конкурсне документације тражена је опрема SAS ХАРД
ДИСКОВИ и то „Серверски хард диск – за постојећи сервер видео надзора типа DELL OEM 2TB
3,5“ NLSAS 6Gbps 7.2k Hot Plug Fully Assembled Kit 11G или одговарајући“, три комада, а
понуђена је SEGATE HDD ENTERPRISE -3,5” .
Након консултација са фирмом DELL, добили смо њихов одговор који преносимо у целини : „Dell
EMC подразумева коришћење искључиво оригиналних компоненти у склопу својих система, који
су поручени легалним каналима продаје на територији Републике Србије. Све Dell EMC
компоненте су тестиране и валидиране за рад унутар сложенијих система. Свака друга опција
доводи у питање гаранцију, подршку као и оперативни режим самог уређаја“.
Из наведеног одговора фирме DELL, за чије сервере смо тражили опрему, види се да они не
препоручује понуђене дискове из понуде фирме SECAM CCTV CORPORATION D.O.O , за
постојеће сервер, јер ће се у супротном изгубити гаранција за опрему.
Такође тражени су дискови са додатком који је назначен као Hot Plug Fully Assembled Kit 11G а
који нигде нису понуђени у понуди фирме SECAM CCTV CORPORATION D.O.O.
Понуђачи је имао могућност да обиђе локацију на којој се инсталира видео надзор и на лицу
места провери које сервере користи Народна скупштина и да понуди одговарајућу опрему.
Понуђена цена одбијене понуде:
Понуђена укупна цена износи од 2.776.841,00 динара без ПДВ-а.
5.5 - да је понуда понуђача „VIDEOMONT“ DOO, Нови Београд, Тошин бунар 166/2, број понуде
444 од 11.07.2018. године, код наручиоца заведена под бројем 03 број 404-8/9-18-14 од
12.07.2018. године, неприхватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. Закона о
јавним набавкама.
Разлози за одбијање понуде:
Понуђач је доставио некомплетну понуду. У понуди недостаје прва страна понуде те се не може
закључити ко подноси понуду, датум подношења понуде и начин на који се понуда подноси.
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Понуда је неприхватљива и из разлога што прелази износ процењене вредности јавне набавке.
Понуђена цена одбијене понуде:
Понуђена укупна цена износи 4.998.842,53 динара без ПДВ-а.
5.6. - да је понуда понуђача „ALARM PRIM INŽENJERING“ DOO, Београд, Патријарха Варнаве
39, број понуде бр. понуде 777 од 10.07.2018. године, код наручиоца заведена под бројем 03
број 404-8/9-18-15 од 12.07.2018. године, неприхватљива у складу са одредбама члана 3. став
1. тачка 33. Закона о јавним набавкама.
Разлози за одбијање понуде:
Понуда прелази износ процењене вредности јавне набавке.
Понуђена цена одбијене понуде:
Понуђена укупна цена износи 5.602.750,00 динара без ПДВ-а.
6. Критеријум за оцењивање понуда
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.
Прихватљиве понуде наручилац рангира применом критеријума најнижа понуђена цена.
7.

Преглед прихватљиве понуде:

Број под којим је
понуда заведена

03 бр. 404-8/9-18-10
Понуда бр.
1

Назив и седиште понуђача

Начин на који
понуђач
наступа и број
понуде

Укупна
понуђена
цена без
ПДВ-а

Укупна
понуђена
цена са
ПДВ-ом

„LINK NETWORK“ d.o.o.,
Смедеревo, Трг Републике
10/28

Самостално
бр. понуде
6707/18
од
11.07.2018. год.

3.158.962,50

3.790.755,00

8. Назив, односно име понуђача чије је понуда најповољнија
Комисија је, након стручне оцене понуда, утврдила да је најповољнија понуда понуђача: „LINK
NETWORK“ д.о.о., са седиштем у Смедереву, Трг Републике 10/28, број понуде 6707/18 од
11.07.2018. године, код наручиоца заведена под бројем 03 број 404-8/9-18-10 од 12.07.2018. године,
понуђенe укупне цене у износу од 3.158.962,50 динара без ПДВ-а, односно 3.790.755,00 динара са
ПДВ-ом.
Комисија je предлoжила наручиоцу да уговор у поступку јавне набавке мале вредности, набавке
добара - Систем видео надзора, додели понуђачу „LINK NETWORK“ д.о.о., са седиштем у
Смедереву, Трг Републике 10/28.
Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавну набавку о избору најповољније
понуде, те је на основу законског овлашћења донело одлуку о додели уговора као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права
у року од 5 дана од дана oбјаве исте на Порталу јавних набавки.
Захтев се подноси наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.
ЗАМЕНИК ГЕНЕРАЛНОГ СЕКРЕТАРА
______________________________
Срђан Смиљанић
Доставити
 Одељењу за буџетске и финансијско-рачуноводствене
послове
 Писарници
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