РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА
Одељење за имовинско-правне
и заједничке послове
Број: 910-16/16
Датум: 11. јул 2016 године
Кнеза Милоша број 24-26
Београд

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», бр. 124/12,
14/15 и 68/15) и Овлашћења министра спољних послова број: 536-1/12 од 5. маја 2014.
године доносим
ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
за јавну набавку мале вредности,
- Услуга продужења права коришћења лиценци антивирусног софтвера Symantec Endpoint
Protection 12.1 - редни број: ЈН 17/2016
УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу Привредном друштву„Net++ technology d.o.o. Булевар војводе
Мишића бр.39 из Београда, који је доставио понуду број PN-0225 од 24.06.2016. године,
заведену код наручиоца под бројем 910-12/16 од 27.06.2016 године.
Образложење
Наручилац је дана 23. Маја 2016 године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке
број 910-4/16.
Позив за подношење понуда и Конкурсна документација објављени су на Порталу јавних
набавки и на интернет страници наручиоца дана 17.06.2016 године.
Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда
број: 910-13/16 од 27. јуна 2016 године, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени
понуда и сачинила Извештај о стручној оцени понуда број: 910-15/16 дана 07.07.2016 године. У
Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће:

1. Предмет јавне набавке су услуге, продужења права коришћења лиценци
антивирусног софтвера Symantec Endpoint Protection 12.1.
2. Назив и ознака из Општег речника набавки: 72267100 одржавање софтвера за
информационе технологије.
3. Врста поступка: Јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале
вредности, у складу са чланом 39. Закона о јавним набавкама («Сл. Гласник РС», број
124/2012,14/15 и 68/15).
4. Процењена вредност јавне набавке је 1.000.000,00 динара без ПДВ-а, на годишњем
нивоу.
5. Подаци из плана набавки који се односе на предметну јавну набавку: Средства за
предметну јавну набавку, за 2016. годину у процењеном износу од 1.000.000,00
динара без ПДВ-а предвиђена су под редним бројем 1.2.13 у Плану јавних набавки
Министарства спољних послова за 2016 годину, а обезбеђена су Законом о буџету
Републике Србије за 2016 годину («Сл. гласник РС», бр. 103/15), Раздео 17 –
Министарство спољних послова, функција 110, економска класификација 4232 –
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компјутерске услуге, извор 01 (буџет). Реализација уговора за 2017 годину,
реализоваће се до висине одобрених апропријација за ту намену, a у складу са
усвојеним Законом о буџету Републике Србије за 2017 годину.
6. Период на који се уговор закључује: Годину дана од обостраног потписивања
уговора.
7. Одступања од плана набавки са образложењем:
Није било одступања од плана набавки.
8. У поступку јавне набавке учествовала су 2 (два) понуђача.

9. Основни подаци о понуђачима који су доставили понуде
Ред.
број

Понуђач

1.

2.

Extreme d.o.o. Салвадора Аљендеа 33/14
Београд
ivana.poljak@extreme.rs
Net++ technology d.o.o. Булевар војводе
Мишића бр.39 11040 Београд
office@netpp.rs

Број под
којим је
понуда
заведена у
МСП-у

Датум
пријема

Време
Пријема
Час и мин

910-11/16

27.06.2016

9:40

910-12/16

27.06.2016

9:45

10. Критеријум за оцењивање понуда је најниже понуђена цена
11. Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих
понуда: нема
12. Комисија констатује да све достављене понуде прелазе процењену вредност јавне
набавке која износи 1.000.000,00 динара без ПДВ-а за период од годину дана и то:
-

понуда понуђача Extreme d.o.o. Салвадора Аљендеа 33/14 Београд, прелази
процењену вредност за 1.260.000,00 динара на годишњем нивоу;
понуда понуђача „Net++ technology d.o.o. Булевар војводе Мишића бр.39 11040
Београд, прелази процењену вредност за 325.000,00 динара на годишњем нивоу;

Имајући у виду да су се стекли услови из члана 107. став 4. Закона о јавним набавкама, и то:
1. да је разлог неприхватљивости понуде тај што је понуђена цена већа од процењене
вредности јавне набавке – понуђена цена понуђача Net++ technology d.o.o. из
Београда, је за 325.000,00 динара већа од процењене вредности јавне набавке на
годишњем нивоу;
2. да понуђена цена није већа од упоредиве тржишне цене – анализом тржишта је
утврђено да цена дата у понуди понуђача Net++ technology d.o.o. из Београда, у
укупном износу од 1.325.000,00 динара без ПДВ-а на годишњем нивоу, не прелази
упоредиве тржишне цене;
3. да су понуђене цене у свим одговарајућим понудама веће од процењене вредности
јавне набавке – понуђене цене свих понуђача прелазе износ процењене вредности
јавне набавке,
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Комисија констатује да се уговор може доделити понуђачу Net++ technology d.o.o. Булевар
војводе Мишића бр.39 11040 Београд.
Антивирусни софтвер Symantec Endpoint Protection 12.1 је набављен и инсталиран у МСП
2010. године. Ово решење је у претходном периоду, од 2010 до 2016 , технички одговорило
на све безбедоносне захтеве које софтвер овог типа мора да поседује.
Редовни годишње занављање Symantec лиценци је неопходно због заштите информатичке
мреже (рачунара и сервера), како у МСП-у, тако и у ДКП-у, од вируса, Malware-a и разних
других напада на рачунарску мрежу.
13. Ранг листа прихватљивих понуда применом критеријуму за доделу уговора
р.
бр.

1.

2.

назив и седиште понуђача
број понуде

понуђена цена у
динарима без ПДВ

Net++ technology d.o.o. Булевар војводе Мишића бр.39
11040 Београд
Број понуде PN-0225 од 24.06.2016. године
Extreme d.o.o. Салвадора Аљендеа 33/14
Београд Број понуде: 217/16 од 24.06.2016 године

1.325.000,00
динара без ПДВ
2.261.000,00
динара без ПДВ

14. Понуђач коме се додељује уговор:
Комисија за јавну набавку констатује да је најповољнија понуда број PN-0225 од 24.06.2016.
године, заведена код наручиоца под бројем 910-12/16 од 27.06.2016 године, понуђача Net++
technology d.o.o. Булевар војводе Мишића бр. 39 из Београда, те предлаже наручиоцу да
њему додели уговор.
На основу изнетог, одлучено је као у диспозитиву.

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТА
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против
ове одлуке понуђач може поднети захтев
за заштиту права 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.

Објавити:
- на Порталу ЈН
- на интернет презентацији МСП

Вељко Одаловић

