Република Србија
Дом ученика средње железничке школе
Здравка Челара 14
11000 Београд
Број : 1247
Датум: 19.04.2018.

Број јавне набавке: ДУСЖШ-ЈНМВ-01/18

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/2015 и
68/2015), в.д. директора „Дома ученика средње железничке школе“ доноси:
ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА
Уговор за јавну набавку услуга - Услуге израде софтвера за оперативно пословање и
контролу према потребама Дома ученика средње железничке школе, у поступку јавне
набавке мале вредности број ДУСЖШ-ЈНМВ-01/18, сходно Извештају о стручној оцени
понуда број 1246 од 19.04.2018. године, додељује се понуђачу: “Privrednom društvu
PROSMART“ doo, ул.др.Агостина Нета број 48, чија је понуда број 1173 од 16.04.2018. године
(заведена код наручиоца), а број 1304-1 од 2018. године (заведено код понуђача) одабрана
применом критеријума „најнижа понуђена цена“.
О б р а з л о ж е њ е:
Наручилац је дана 04.04.2018. године донео Одлуку број 1089 о покретању јавне
набавке мале вредности број ДУСЖШ-ЈНМВ-01/18– Услуге израде софтвера за оперативно
пословање и контролу према потребама Дома ученика средње железничке школе у поступку
јавне набавке мале вредности ради закључења Уговора са једним понуђачем.
За наведену јавну набавку Наручилац је објавио Позив за подношење понуде број 1100
дана 05.04.2018. године и Конкурсну документацију број 1092 дана 04.04.2018. године на
Порталу јавних набавки и својој интернет страници.
До истека рока за подношење понуда на адресу Наручиоца, приспеле су 2 (две) понуде.
Након спроведеног отварања понуда дана 16.04.2018. године, на основу Записника о
отварању понуда број 1186 од 16.04.2018. године, Комисија за јавну набавку је приступила
стручној оцени понуда и сачинила Извештај о истом.
У „Извештају о стручној оцени понуда“ бр. 1246 од 19.04.2018. године за предметнеУслуге израде софтвера за оперативно пословање и контролу према потребама Дома ученика
средње железничке школе, Комисија за јавну набавку је констатовала следеће:
1) Предмет јавне набавке: Услуге израде софтвера за оперативно пословање и контролу
према потребама Дома ученика средње железничке школе
2) Подаци из плана набавке који се односе на предметну јавну набавку:
- интерни редни број јавне набавке за текућу годину: ДУСЖШ-ЈНМВ-01/18;
- број поступка у плану јавних набавки за 2018. годину - 1.2.3.;
- ознака из општег речника набавке: 72262000 – Услуге израде софтвера
- врста поступка: јавна набавка мале вредности услуга, ради закључења уговора,
са једним понуђачем;
3) Процењена вредност јавне набавке:
-средства су обезбеђена усвојеним -Финансијским планом за 2018. годину и Планом јавних
набавки за 2018. годину и то у укупном износу од: 5. 0 00 .0 0 0, 0 0 д и н а ра без ПДВ-а,
од н о сн о 6. 0 00 . 00 0, 0 0 динара с а П Д В- о м

4)Основни подаци о понуђачима: Укупан број поднетих понуда су 2 (две).
број под којим је
понуда заведена

назив или шифра понуђача

датум
пријема

час

1173

„PROSMART“- Београд ,
ул.др.Агостина Нета број 48

16.04.2018.

10:07

1178

Društvo za softverski inženjering „WEBOTICO“Београд, Дрварска број 8

16.04.2018.

10:30

- Неблаговремене понуде: нема
5) Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђенa ценa тих понуда:
Чланом 3. став 1. тачка 33. Закона о јавним набавкама, прописано је да је прихватљива понуда - понуда која
је благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не
ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене
вредности јавне набавке.
Чланом 106. став 1. тачка 5. Закона о јавним набавкама, прописано је између осталог, да ће Наручилац
одбити понуду са другим недостацима због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или је није
могуће упоредити са другим понудама
Чланом 107. став 1. Закона о јавним набавкама, прописано је да је Наручилац дужан да у поступку јавне
набавке, пошто прегледа и оцени понуде, одбије све неприхватљиве понуде.
Имајући у виду наведено, одбијена је следећа понуда:

1. -Број под којим је понуда заведена: 1178 од 16.04.2018. године (заведено код наручиоца),
односно број 22/18 од 12.04.2018. године (заведено код понуђача);
- Назив или шифра понуђача: „Društvo za softverski inženjering „WEBOTICO“- Београд,
ул.Дрварска број 8
- Понуђена цена и евентуални попусти: 3.790.000,00 динара, без пдв-а.
Понуђач није у систему ПДВ-а.
- Одбијена је понуда понуђача:“Društvo za softverski inženjering „WEBOTICO“doo- Београд,
Дрварска број 8, са бројем 1178 од 16.04.2018. године (заведено код наручиоца), а број
22/18 од 12.04.2018. године (заведено код понуђача) ПИБ:109829184, Матични број: 21250147
- Разлог одбијања: Одбија се као неприхватљива понуда јер Понуђач није доказао да има
траженo према поглављу III-Врста,техничке карактеристике,квалитет,количина и опис услуге,
начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења услуге и место
извршења-Техничка спецификација (у даљем тексту-Поглавље III), на страни 7/33 конкурсне
документације, па је сходно даљем прегледању, вредновању и упоређивању Понуда упућен
Захтев за додатним објашњењем понуда, према чл. 93.ЗЈН, и то у делу:
„Безбедносни захтеви:
Обзиром да ће апликација обрађивати нарочито осетљиве податке о личности, потребно је обезбедити
ВЕБ апликациони „Firewall“ уређај дедициран за заштиту „ВЕБ“ апликација од напада са интернета.
• Уређај треба да обезбеди надзор ХТП протокола у реалном времену, са евиденцијом догађаја и
филтрирањем приступа следећих карактеристика: „Security monitoring and access control“, „Virtual
Patching“, „Full HTTP traffic logging“, „Security assessment“, „WEB application hardening“, „Passive security
assessment“, „IP Reputation“.
• Минимална хардверска конфигурација:
- Процесор: quad-core 64bit 1GHz
- Меморија: 2-4 GB DDR3-1066DRAM
- ЛАН: 3x1 Gbit LAN mreža (1 LAN pravac и 2 WAN pravca od po 1Gbit/sec)
• Додатне захтеване карактеристике:
- „Diskless“ уређај са природним хлађењем преко кућишта, без вентилатора и
других електромеханичких делова
- отпоран на прашину и високе/ниске температуре
• Могућност потпуног затварања „backdoor”-a на захтев корисника (обавезно давање „source
code“-а на увид или изјаве произвођача о могућем давању „source code“-а на увид)
• Редовни безбедносни тестови“

Уместо доказа достављен је e-mail где је Понуђач покушао да објасни да „не разуме“ тражени
доказ и поставља питања Наручиоцу, и то везано за члан 79.став 4. у вези са роковима за
достављање доказа, а према Захтеву за додатним објашњењем понуда из члана 93. ЗЈН, , које
је упутила Комисија за предметни поступак. Такође, напомињемо да је Понуђач благовремено,
на самом отварању Понуда упознат са роком за достављање „недостатака“ према Захтеву за
додатним објашњењем понуда из члана 93.ЗЈН, па стога наводимо извод из дела Записника
о отварању на који предтавник Понуђача (директор) није имао примедби, те је исти и потписао.
-“ Комисија констатује да постоје недостатци,у смислу поднете Изјаве о давању „source code“
у понуди понуђача број 1178 од 16.04.2018.- WEBOTICO Београд ,ул. Дрварска број 8.
Тражена Изјава је описана на страни 7/33 конкурсне документације у поглављу III.
Понуђач „PROSMART“- Београд , ул.др. Агостина Нета број 48 је предметну Изјаву доставио у
Понуди број 1173 од 16.04.2018.
Комисија ће накнадно, по члану 93 став 1. ЗЈН захтевати да се донесе предметна Изјава , дана
17.04.2018. до 11 часова да би кроз Извештај о стручној оцени могла извршити вредновање
понуде Понуђача.“
Такође, истиче се да је Понуђач пропустио Законски рок, у складу са чланом 63. ЗЈН
да се обрати Наручиоцу за појашњење или могуће измене и допуне конкурсне
документације, које наводи у свом e-mail као проблем за достављање потпуних доказа.
Неопходно је навести да је поред Понуђача „Društvo za softverski inženjering WEBOTICO“ dooБеоград, поменути Захтев за додатним објашњењем понуда, из члана 93.ЗЈН, а у свему са чл.20
истог Закона, Комисија упутила и другом Понуђачу „Privrednom društvu PROSMART“ doo Београд, да допуни Понуду у делу стр 7/33, везане за део:
- “ уређај дедициран за заштиту „ВЕБ“ апликација од напада са интернета“ (све са стране 7/33 конкурсне
документације, осим Изјаве произвођача која се налази у Понуди „Privrednog društva PROSMART“
doo“-) и део о достављању на увид
-доказа о изведеним предметним пројектима који су набројани у поглављу VI-7 Образац
Изјаве о броју реализованих послова, која је дата под моралном, материјалном и кривичном
одговорношћу.
Намерa Комисије јесте да се вредновање и упоређивање Понуда врши у складу са Начелом
једнакости и транспарентности у свим фазама поступка, како би у тренутку вредновања и
упоређивања понуда, постигли недескриминишуће услове за све учеснике у поступку предметне
јавне набавке.
Наведене доказе је Понуђач „Privredno društvo PROSMART“ doo - Београд доставиo у
предвиђеном року, благовремено, што је Комисија констатовала, прегледала и утврдила да је све
тражено у складу са упућеним Захтевом за додатним објашњењем понуда (према чл . 93 ЗЈН)
Наведени докази који су тражени од Понуђача „Društvo za softverski inženjering WEBOTICO“ dooБеоград, у складу са Захтевом за додатним објашњењем понуда (према чл . 93 ЗЈН) нису
достављени.
Сходно свему наведеном и образложеном, Понуда се одбија у складу са чланом 106. став
1. тачка 5. Закона о јавним набавкама, где је прописано да ће, између осталог, Наручилац
одбити понуду са другим недостацима због којих није могуће утврдити стварну
садржину понуде или је није могуће упоредити са другим понудама, јер није доказао
супротно.
6) Критеријум за оцењивање понуде: најнижа понуђена цена, без пдв-а.
- Понуђач „Privredno društvo PROSMART“ doo - Београд, ул. др.Агостина Нета број 48,
ПИБ:20838400, матични број: 107621132
понуђена цена: 4.920.000,00 динара без пдв-а
5.904.000,00 динара са пдв-ом
Рок и начин плаћања: 30% аванса
Рок извршења предметне услуге: 60 дана од дана потписивања Уговора
Рок важења понуде : 60 дана

7) Ранг листа понуђача:

ранг

1.

Назив или шифра понуђача
„Privredno društvо PROSMART“ – Београд,
ул. др.Агостина Нета број 48

Понуђена цена
у динарима без ПДВ-а

Понуђена цена
у динарима са пдвом

4.920.000,00

5.904.000,00

8) Назив понуђача коме се додељује Уговор према предметној набавци:
Комисија за јавну набавку Наручиоца је у Извештају о стручној оцени понуда број 1246 од
19.04.2018., предложила да се Уговор за предметну јавну набавку мале вредности број
ДУСЖШ-ЈНМВ-01/18– Услуге израде софтвера за оперативно пословање и контролу према
потребама Дома ученика средње железничке школе у поступку јавне набавке мале вредности
додели понуђачу: - Понуђач „Privredno društvo PROSMART“ doo - Београд, ул. др.Агостина
Нета број 48, ПИБ:20838400, матични број: 107621132 чија је понуда број 1173 од 16.04.2018.
године (заведена код наручиоца), а број 1304-1 од 2018. године (заведено код понуђача)
одговарајућа, нема битних недостатака и као таква је у свему и прихватљива.
Изабрани Понуђач извршава набавку самостално, без помоћи подизвођача.
Одговорно лице Наручиоца - Директор, прихватио је предлог Комисије за јавну
набавку о избору најповољније понуде, према Извештају о стручној оцени за предметни
поступак услуга, те је на основу законског овлашћења донео Одлуку о закључењу
уговора као у диспозитиву ове одлуке.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против ове одлуке може се поднети наручиоцу
захтев за заштиту права у року од 5 дана од дана
њеног објављивања на Порталу јавних набавки.
Копија захтева за заштиту права се истовремено
доставља Републичкој комисији.

НАРУЧИЛАЦ

__________________________________

в.д.директора Саша Роквић

