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На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,
бр.124/12 и 14/15 и 68/15) и Извештаја о стручној оцени понуда број:404-44/2016
од 01.03.2016.године, директор Управе за заједничке послове покрајинских органа
донео је
ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА
Ред.бр.ЈН МВ 3/2016
Уговор о јавној набавци услуга – услуга одржавања ИП телефонске
централе, ДОДЕЉУЈЕ се понуђачу „МДС информатички инжењеринг“ д.о.о.,
Милутина Миланковића 7д, 11070 Нови Београд, по понуди број 5260 од
01.03.2016. године, која је код наручиоца заведена под бројем 404-44/2016-1 дана
01.03.2016. године.
Понуђач je понуду поднео самостално.
Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца
у року од три дана од дана доношења исте.
Образложење:
1. Предмет јавне набавке:
Предмет јавне набавке је набавка услуга – услуга одржавања ИП телефонске
централе.
Ознака и назив из Општег речника набавки:
- 50330000-7- услуге одржавања телекомуникационе опреме.
2. Процењена вредност јавне набавке:
Процењена вредност јавне набавке услуга износи 250.000,00 динара, без пореза
на додату вредност.
3. Основни подаци о понуђачима
У јавној набавци услуга – услуга одржавања ИП телефонске централе, укупно је
поднета 1 (једна) понуда и то:
Понуђач бр. 1:
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Пословно име:

Привредно друштво МДС информатички инжењеринг
доо Београд (Нови Београд)

Скраћено пословно
име:

МДС информатички инжењеринг доо Београд

Седиште:

Општина:
Нови
Београд

Адреса
за
пријем
електронске поште:

ispasic@mds.rs

Матични број:

17541447

ПИБ:

103312371

Овлашћено лице
за потписивање уговора:

Место:
Београд

Улица:
Милутина
Миланковића

Број:
7Д

Мирољуб Јововић

4. Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђене
цене тих понуда/
- као неблаговремена одбијена је понуда понуђача: нема,
- као неодговарајућа одбијена је понуда понуђача: нема,
- као неприхватљиве одбијене су понуде понуђача (због битних недостатака
члан 106. ЗЈН):нема.
5. Ако је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно
образложење - начин на који је утврђена та цена:
Нема понуда које су одбијене због неуобичајено ниске цене.
6. Начин примене методологије доделе пондера:
Критеријум за оцењивање понуда : економски најповољнија понуда.
Оцењивање и рангирање понуда заснива се на следећим елементима
критеријума:
Цена (Ц) ............................................................................................... 70 пондера
Техничка оспособљеност (ТО) ................................................................ 30 пондера
______________________________________________________________________
Укупно:............................................................................................ 100 пондера

Формула за обрачун укупног броја пондера (БП) гласи:
БП = Ц +ТO
БП максимално = 100 пондера
ЦЕНА (Ц)
Понуда са најнижом ценом (Цмин) добија максималан број пондера (70
пондера). Број пондера за цене осталих понуђача израчунава се по следећој
формули:
Цмин
Ц = ----------------------------- x 70
Ц понуде која се оцењује
Техничка оспособљеност (TO)
На основу овог критеријума Понуђач може стећи максимално 30 пондера.
Број пондера за техничку оспособљеност додељује се по пропорционалном
принципу.
ТО = Т1 + Т2 + Т3
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ТО = Укупна техничка оспособљеност
T1 =Стандарди система менаџмента Понуђача
T2 =Статус Понуђача код произвођача опреме за подручје Р.Србије
T3 =Специјализације Понуђача
Оцењивање Т1
Стандарди система менаџмента Понуђача (максимално 10 пондера)




Уведен систем менаџмента квалитета ISO 9001 и система менаџмента
безбедности информација ИСО 27001................................... 10 пондера
Уведен систем систем менаџмента квалитета ISO 9001 или менаџмента
безбедности информација ISO 9001.........................................5 пондера
Нема уведен систем менаџмента квалитета ISO 9001 и система менаџмента
безбедности информација ISO 27001.......................1 пондер

Доказ: Копије сертификата.
Оцењивање Т2
Статус Понуђача код произвођача опреме за подручје Р.Србије (максимално 10
пондера)




Поседовање Gold статуса код произвођача............................ 10 пондера
Поседовање Silver статуса код произвођача............................ 5 пондера
Непоседовање ни Gold ни Silver статуса код произвођача.......... 1 пондер

Доказ: Потврда локалне канцеларије произвођача.
Оцењивање Т3
Специјализације понуђача (максимално 10 пондера):




Поседовање Advanced Collaboration Architecture Specialization и
Advanced Routing & Switching специјализације код произвођача
..................... 10 пондера
Поседовање Advanced Collaboration Architecture Specialization или Advanced
Routing & Switching специјализације код произвођача .......................... 5
пондера
Непоседовање ни Advanced Collaboration Architecture Specialization ни
Advanced Routing & Switching специјализације код произвођача ............... 1
пондер

Доказ: Потврда локалне канцеларије произвођача.
1. Прихватљиву и одговарајућу понуду поднео је један понуђач и то: „МДС
информатички инжењеринг“ доо, 11070 Нови Београд, ул. Милутина
Миланковића 7Д, који је у понуди деловодни број: 5260 од 01.03.2016. године
понудио следеће:
- Укупна понуђена цена без ПДВ: 237.600,00 динара;
- Укупна понуђена цена са ПДВ: 285.120,00 динара;
- Начин, рок и услови плаћања: вирмански, на рачун понуђача, до 45 дана
од дана пријема исправно сачињеног рачуна и обострано потписаног
радног налога;
- Начин и рок пружања услуга:сукцесивно, зависно од потреба наручиоца,
на основу појединачних писмених захтева Наручиоца, упућених путем
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поште, е-maila, телефакса или кроз кориснички web интерфејс Добављача;
- Гарантни рок: гаранција на све услуге и уграђену опрему до истека услуге
годишњег одржавања Cisco IP телефонске централе.
Понуђач је доставио и копије сертификата ISO 9001 и ISO 27001, као и
потврде о Gold статусу код произвођача и потврду о поседовању Advanced
Collaboration
Architecture
Specialization
и
Advanced Routing & Switching специјализације код произвођача.
На основу свега понуђач је оцењен на следећи начин:
237.600,00
Ц = ----------------------------- x 70 = 70
237.600,00
ТО = 10+10+10= 30
БП = 70+30 = 100 пондера.
РАНГИРАЊЕ ПОНУДА
Комисија за јавну набавку је након спроведене стручне оцене понуда
саставила следећу ранг листу понуђача:
Место на
ранг
листи
1.

Број под којим је
понуда заведена

Назив или шифра понуђача

Укупан број
пондера

404-44/2016 -1

„МДС
информатички
инжењеринг“ д.о.о.,
Милутина Миланковића 7д,
11070 Нови Београд

100 пондера

7. Назив понуђача коме се додељује уговор, а ако је понуђач навео
да ће набавку извршити уз помоћ подизвођача и сваки део уговора који ће
извршити подизвођач:
Понуђач чија је понуда оцењена као најповољнија и коме се додељује
уговор је: „МДС информатички инжењеринг“ д.о.о., Милутина Миланковића
7д, 11070 Нови Београд, по понуди број 5260 од 01.03.2016. године, која је код
наручиоца заведена под бројем 404-44/2016-1 дана 01.03.2016. године.
Понуђач je понуду поднео самостално.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке понуђач може поднети Наручиоцу захтев за заштиту
права у року од 5 дана од дана пријема исте.
Захтев за заштиту права се подноси Наручиоцу, а копија се истовремено
доставља Републичкој комисији.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије број
840-30678845-06 уплати таксу из члана 156. став 1. тачка 1) ЗЈН у износу од
60.000,00 динара, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за
заштиту права, које је објављено на интернет страници Републичке комисије за
заштиту права.
ДИРЕКТОР
Добривоје Антонић
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