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Назив наручипца: 
Република Србија 
Аутпнпмна ппкрајина Впјвпдина      
ППКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА  
УРБАНИЗАМ, ГРАДИТЕЉСТВП И ЗАШТИТУ  
ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ  
Брпј: 130-404-103/2016-02  
Дана: 23.05.2016. гпдине 
НПВИ САД 
 

На пснпву члана 107. став 3. и члана 108. Закпна п јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 
124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту Закпн) и Извештаја п стручнпј пцени ппнуда бр. 130-404-
103/2016-02 пд 19.05.2016. гпдине, Ппкрајински секретар за урбанизам, градитељствп и заштиту 
живптне средине дпнпси  
 

ПДЛУКУ  
п дпдели угпвпра 

ПАРТИЈА 2 – УСЛУГА ПДРЖАВАОЕ СЕРВЕРА И СИСТЕМА ЗА АРХИВИРАОЕ И СКЛАДИШТЕОЕ ППДАТАКА     

Ред. бр. ЈН ПП 5/2016 

У птвпренпм ппступку за јавну набавку УСЛУГЕ ШЕСТПМЕСЕЧНП  ПДРЖАВАОЕ  СЕРВЕРА ТИПА 
RACК  SERVER DELL 

TM 
 POWEREDGE

TM
 R710, MICROSOFT СПФТВЕРСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ СЕРВЕРА И УСЛУГЕ 

СЕРВИСИРАОА ПП ЗАХТЕВУ НАРУЧИПЦА МУЛТИФУНКЦИЈСКПГ  УРЕЂАЈА CANON iRC2380i, ПБЛИКПВАНЕ 
ПП ПАРТИЈАМА ПД 1 ДП 3, И ТП ЗА ПАРТИЈУ 2 – УСЛУГА ПДРЖАВАОЕ СЕРВЕРА И СИСТЕМА ЗА 
АРХИВИРАОЕ И СКЛАДИШТЕОЕ ППДАТАКА,  угпвпр п јавнпј набавци дпдељује се ппнуђачу 
Инфпрматика А.Д. Бепград, 11000 Бепград, Јеврејска 32, матични брпј: 07024592, ПИБ: 100001716,  кпји 
је ппднеп ппнуду бр. 4-474 пд 10.05.2016. гпдине, кпд Наручипца заведену ппд брпјем 130-3787/2016 
дана 19.05.2016. гпдине, пцеоену кап прихватљиву, укупне вреднпсти 260.000,00 динара без пдв-а. 

Ппнуђач је ппнуду ппднеп сампсталнп. 
Наручилац ће пдлуку п дпдели угпвпра пбјавити на Ппрталу јавних набавки и свпјпј интернет 

страници www.ekourb.vojvodina.gov.rs у рпку пд три дана пд дана дпнпшеоа.   
 

П б р а з л п ж е о е 
Наручилац је дана 06.04.2016. гпдине дпнеп Пдлуку п ппкретаоу птвпренпг ппступка јавне 

набавке схпднп члану 32. Закпна п јавним набавкама, члану 32. Закпна п јавним набавкама УСЛУГА 
ШЕСТПМЕСЕЧНП ПДРЖАВАОЕ  СЕРВЕРА ТИПА RACК  SERVER DELL 

TM 
 POWEREDGE

TM
 R710, MICROSOFT 

СПФТВЕРСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ СЕРВЕРА И УСЛУГЕ СЕРВИСИРАОА ПП ЗАХТЕВУ НАРУЧИПЦА 
МУЛТИФУНКЦИЈСКПГ  УРЕЂАЈА CANON iRC2380i,   Ред. бр. ЈН ПП 5/2016, пбликпване пп партијама пд 1 
дп 3.,брпј: 130-404-103/2016-02. Ппсле дпнпшеоа Пдлуке, Наручилац је дпнеп и Решеое п пбразпваоу 
кпмисије за предметну јавну набавку брпј: 130-404-103/2016-02 пд  06.04.2016. гпдине. 

За предметну јавну набавку Ппзив за ппднпшеое ппнуда у птвпренпм ппступку јавне набавке ЈН 
ПП 5/2016, пбјављен је на Ппрталу јавних набавки и интернет страници наручипца 
ekourb@vojvodina.gov.rs дана  19.04.2016. гпдине.    

Накпн спрпведенпг ппступка птвараоа ппнуда (Записник брпј: 130-404-103/2016-02 пд 
19.05.2016. гпдине), Кпмисија за предметну јавну набавку приступила је стручнпј пцени ппнуда и 
сачинила Изештај п стручнпј пцени ппнуда бр. 130-404-63/2016-02 дана 19.05.2016. гпдине. 

У Извештају п стручнпј пцени ппнуда  бр. 130-404-103/2016-02 пд дана 19.05.2016. гпдине,   
Кпмисија за јавну набавку је кпнстатпвала следеће: 

 
1)  Предмет јавне набавке: 

Предмет јавне набавке: је набавка  УСЛУГЕ ШЕСТПМЕСЕЧНП  ПДРЖАВАОЕ  СЕРВЕРА ТИПА RACК  SERVER 
DELL 

TM 
 POWEREDGE

TM
 R710, MICROSOFT СПФТВЕРСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ СЕРВЕРА И УСЛУГЕ 

СЕРВИСИРАОА ПП ЗАХТЕВУ НАРУЧИПЦА МУЛТИФУНКЦИЈСКПГ  УРЕЂАЈА CANON iRC2380i, кпји је 
пбликпван у више ппсебних истпврсних целина (партија) пд 1 дп 3.   
Назив и пзнака из ПРН: 50312600 услуге пдржаваоа и ппправке ппреме за инфпрмаципне технплпгије. 
       - Пва јавна набавка је пбликпвана у три партије и тп: 
 
 

http://www.ekourb.vojvodina.gov.rs/
mailto:ekourb@vojvodina.gov.rs
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Партија 1: УСЛУГА ПДРЖАВАОЕ MICROSOFT СПФТВЕРСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 
Назив и пзнака из ПРН: 50312600 услуге пдржаваоа и ппправке ппреме за инфпрмаципне технплпгије. 
 
Партија 2: УСЛУГА ПДРЖАВАОЕ СЕРВЕРА И СИСТЕМА ЗА АРХИВИРАОЕ И СКЛАДИШТЕОЕ ППДАТАКА 
Назив и пзнака из ПРН: 50312600 услуге пдржаваоа и ппправке ппреме за инфпрмаципне технплпгије. 
 
Партија 3: УСЛУГА СЕРВИСИРАОЕ МУЛТИФУНКЦИЈСКПГ УРЕЂАЈА ПП ЗАХТЕВУ НАРУЧИПЦА 
Назив и пзнака из ПРН: 50312600 услуге пдржаваоа и ппправке ппреме за инфпрмаципне технплпгије. 
  

2) Прпцеоена вреднпст јавне набавке: 
-Прпцеоена вреднпст јавне набавке -  УСЛУГА ШЕСТПМЕСЕЧНП ПДРЖАВАОЕ  СЕРВЕРА ТИПА RACК  
SERVER DELL 

TM 
 POWEREDGE

TM
 R710, MICROSOFT СПФТВЕРСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ СЕРВЕРА И УСЛУГЕ 

СЕРВИСИРАОА ПП ЗАХТЕВУ НАРУЧИПЦА МУЛТИФУНКЦИЈСКПГ  УРЕЂАЈА CANON iRC2380i,   Ред. бр. ЈН ПП 
5/2016, пбликпване пп партијама пд 1 дп 3, укупнп изнпси: 833.330,00 динара, а 
 прпцеоена вреднпст ппсебнп за сваку партију изнпси: 
-  Партија 1 –  Услуга пдржаваое microsoft спфтверске инфраструктуре -  521.998,00 диинара, 
- Партија 2 –  Услуга пдржаваое сервера и система за архивираое и складиштеое ппдатака  - 
262.499,00 динара и 
- Партија 3 –  Услуга сервисираое мултифункцијскпг уређаја пп захтеву наручипца – 43.833,00 динара. 
-Кпмисија за јавну набавку кпнстатује: 
-да је Наручилац дана 19.04.2016. гпдине, истпвременп пбјавип Ппзив за ппднпшеое ппнуда за јавну 
набавку УСЛУГЕ ШЕСТПМЕСЕЧНП  ПДРЖАВАОЕ  СЕРВЕРА ТИПА RACК  SERVER DELL 

TM 
 POWEREDGE

TM
 

R710, MICROSOFT СПФТВЕРСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ СЕРВЕРА И УСЛУГЕ СЕРВИСИРАОА ПП ЗАХТЕВУ 
НАРУЧИПЦА МУЛТИФУНКЦИЈСКПГ  УРЕЂАЈА CANON iRC2380i, кпја је пбликпвана у више ппсебних 
истпврсних целина (партија) пд 1 дп 3, ЈН ПП 5/2016 и Кпнкурсну дпкументацију, на Ппрталу јавних 
набавки и свпјпј интернет страници.  
Благпвременп, дп истека рпка за ппднпшеое ппнуда, пднпснп 19.05.2016. гпдине дп 10,00 часпва, на 
адресу наручипца за предметну јавну набавку пп свим партијама приспелп је укупнп 2 ппнуде. 

За ПАРТИЈУ 2 – УСЛУГА ПДРЖАВАОЕ СЕРВЕРА И СИСТЕМА ЗА АРХИВИРАОЕ И СКЛАДИШТЕОЕ 
ППДАТАКА, приспела је 1 (једна) ппнуда. Ппступак јавнпг птвараоа ппнуда је ппчеп 19.05.2016. гпдине у 
11,00 часпва. П јавнпм птвараоу ппнуда Кпмисија је сачинила Записник 19.05.2016. гпдине брпј: 130-
404-103/2016-02.     

3) Пснпвни ппдаци п ппнуђачима:  
3.1)Укупан брпј ппднетих ппнуда једна (1): 
 

 Брпј ппд кпјим је 
ппнуда заведена 
кпд наручипца, 
датум и сат пријема 

Назив и седиште ппнуђача  Име и презиме 
пвлашћенпг 
представника  кпји је 
присуствпвап 
птвароу ппнуда 

Брпј пунпмпћја  

1.  130- 3787/2016 
пд 19.05.2016. 
гпдине 

Инфпрматика А.Д. Бепград, 11000 
Бепград, Јеврејска 32, матични брпј: 
07024592, ПИБ: 100001716,   

  Милпрад Пушара    130- 
3787/2016 
пд 19.05.2016. 
гпдине 

 
3.2) Испитиваое ппнуде:  
 
Увидпм у Регистар ппнуђача кпји је у складу са пдредбама члана 78. Закпна, дпступан на интернет 
страници Агенције за привредне регистре (www.apr.gov.rs), утврђенп је следеће: 
 

 да је ппнуђач Инфпрматика А.Д. Бепград, 11000 Бепград, Јеврејска 32, матични брпј: 07024592, 
ПИБ: 100001716, уписан у наведени регистар дана 21.02.2014. гпдине (брпј предмета БПН: 
815/2014); 
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Накпн испитиваоа да ли ппднета ппнуда, садржи битне недпстатке из члана 106. Закпна п јавним 
набавкама, да ли је пдгпварајућа, да ли пграничава и услпвљава права наручипца или пбавезе ппнуђача 
и да ли прелази изнпс прпцеоене вреднпсти предметне јавне набавке, Кпмисија је кпнстатпвала: 

 да је ппнуђена цена у ппнуди ппнуђача Инфпрматика А.Д. Бепград, 11000 Бепград, Јеврејска 
32, матични брпј: 07024592, ПИБ: 100001716, 260.000,00 динара;  

 да ппнуда ппнуђача Инфпрматика А.Д. Бепград, 11000 Бепград, Јеврејска 32, матични брпј: 
07024592, ПИБ: 100001716, не садржи битне недпстатке из члана 106. Закпна, пдгпвараjућа је, 
не пграничава нити услпвљава права наручипца или пбавезе ппнуђача и не прелази изнпс 
прпцеоене вреднпсти предметне јавне набавке, те је пцеоује кап прихватљиву у смислу члана 
3. став 1. тачка 33) Закпна;  

 
3.3) Неблагпвремених ппнуда није билп. 

4) Ппнуде кпје су пдбијене, разлпзи за  оихпвп пдбијаое и ппнуђена цена тих ппнуда:  

                  - У пвпм ппступку јавне набавке није билп пдбијених ппнуда;          

5) Пбразлпжеое евенталнпг пдбијаоа ппнуде збпг неупбичајенп ниске цене:  

    -  У пвпм ппступку јавне набавке није билп пдбијених ппнуда збпг неупбичајенп ниске цене; 
   

6) Начин примене метпдплпгије дпделе ппндера: 

Пдлука п дпдели угпвпра дпнеће се применпм критеријума НАЈНИЖА ППНУЂЕНА ЦЕНА. 
За пптребе пцене ппнуде узеће се у разматраое ппнуђена цена без пдв-а. 
Ппнуђач Инфпрматика А.Д. Бепград, 11000 Бепград, Јеврејска 32, матични брпј: 07024592, ПИБ: 
100001716 је у свпјпј ппнуди бр. 4-474 пд 10.05.2016. гпдине, ппнудип цену за извршеое предметне 
услуге у изнпсу пд: 260.000,00 динара.  
Ппнуда Ппнуђача Инфпрматика А.Д. Бепград, 11000 Бепград, Јеврејска 32, је једна једина и 
прихватљива у смислу члана 3. став 1. тачка  33. Закпна п јавним набавкама и није билп пснпва за 
примену пвпг критеријума.   
РЕЗУЛТАТ ОЦЕНЕ ПОНУДЕ: 
Кпмисија за јавну набавку је извршила стручну пцену примљене једне једине ппнуде ппнуђача 
Инфпрматика А.Д. Бепград, 11000 Бепград, Јеврејска 32, и прихватила је у целини кап једину 
прихватљиву и пдгпварајућу ппнуду у смислу члана 3. став 1. тачка 33. Закпна п јавним набавкама.    
Ранг листа прихватљивих ппнуда преме ктитеријуму најнижа ппниђена цена: 

Ред. 
бр. Назив ппнуђача 

 Укупна ппнуђена цена  за 
извршеое услуге без ПДВ-а 
  

1 Инфпрматика А.Д. Бепград, 11000 Бепград, Јеврејска 32,     
матични брпј: 07024592, ПИБ: 100001716,   

260.000,00 динара   

 
  

7) Назив ппнуђача кпме се дпдељује угпвпр, а акп је ппнуђач навеп да ће набавку извршити уз 

ппмпћ ппдизвпђача и назив ппдизвпђача:  

  Ппнуђач је ппнуду ппднеп сампсталнп. 

На пснпву члана 107. став 3. Закпна п јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 
68/2015), а у складу са стручнпм пценпм ппнуда, Кпмисија предлаже Наручипцу да дпнесе пдлуку п 
дпдели угпвпра п јавнпј набавци пп ПАРТИЈИ 2 - УСЛУГА ПДРЖАВАОЕ СЕРВЕРА И СИСТЕМА ЗА 
АРХИВИРАОЕ И СКЛАДИШТЕОЕ ППДАТАКА, ппнуђачу Инфпрматика А.Д. Бепград, 11000 Бепград, 
Јеврејска 32, матични брпј: 07024592, ПИБ: 100001716, за ппднету ппнуду бр. 4-474 пд 10.05.2016. 
гпдине, кпд Наручипца заведену ппд брпјем 130-3787/2016 дана 19.05.2016. гпдине, кпја је пцеоена кап 
прихватљива у птвпренпм ппступку јавне набавке редни брпј 5/2016.   

  
  На пснпву члана 108. став 1. Закпна п јавним набавкама пдгпвпрнп лице Наручипца прихватилп 
је предлпг Кпмисије за јавну набавку, те је пдлученп кап у дисппзитиву.  
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