
Република Србија 
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА 

Управа за спречавање 
прања новца 

Број: 05-396/9/2015 
Београд, 7. 12. 2015. године 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник PC", број 124/12, 
14/15 и 68/15, даље: Закон) и Извештаја о стручној оцени понуда Комисије за јавну набавку 
број 05-396/8/2015 од 4.12. 2015. године, доносим 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

За јавну набавку мале вредности добара ЈНМВ број 1.1.2/2015 чији је предмет набавке -
набавка сервера, додатне опреме за постојеће сервере, мрежне опреме, лиценци и пратећег 
софтвера за виртуализацију, процењене вредности 3.416.666,00 динара без ПДВ. 

ДОДЕЉУЈЕ СЕ УГОВОР понуђачу Atos IT Solutions and Services d.o.o ca седиштем y 
Београду, ул. Париске комуне бр. 22, 11070 Београд, МБ 20665394, ПИБ 106712648, чијаје 
понуда број 122/AI72015 од 4. 12. 2015. године, код наручиоца заведена под бројем Д-
12/2015 дана 4. 12. 2015. године, оцењена као најповољнија. 

Усваја се Извештај о стручној оцени понуда број: 05-396/8/2015 од 4. 12. 2015. године који 
је сачинила Комисија за јавну набавку образована решењем број: 05-396/1/2015 од 25. 11. 
2015. године. 

Лице задужено за праћење реализације уговора код Наручиоца је Ивица Миливојевић, 
руководилац Групе за развој информационих технологија. 

О б р а з л о ж е њ е 

Управа за спречавање прања новца је дана, 25. 11. 2015. године донела под бројем 05-
396/2015 Одлуку о покретању поступка за јавну набавку мале вредности добара број 
1.1.2/2015. Позив за подношење понуде објављен је на Порталу јавних набавки и интернет 
страници наручиоца дана 26. 11. 2015. године. 

Након спроведеног поступка отварања понуда, те сачињавања Записника о отварању понуда 
за јавну набавку мале вредности добара ЈНМВ број 1.1.2/2015, број 05-396/7/2015 од 4. 12. 
2015. године, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуде и сачинила 
Извештај о стручној оцени понуда број 05-396/8/2015 од 4. 12. 2015. године који је 
наручилац усвојио. 
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1. Назив и адреса наручиоца, број и датум доношења одлуке: 
- Министарство финансија, Управа за спречавање прања новца, 

Масарикова 2,11000 Београд, Република Србија 
- Одлука о додели уговора број: 05-396/9/2015 од 7. 12. 2015. године. 

2. Врста наручиоца: 
Орган државне управе. 

З.Опис предмета набавке, назив и ознака из Општег речника набавке: 
Предмет јавне набавке је набавка добара - набавка сервера, додатне опреме за 
постојеће сервере, мрежне опреме, лиценци и пратећег софтвера за виртуализацију. 
Назив и ознака из општег речника набавке: 

ОРН 32420000- Мрежна опрема 
ОРН 48820000- Сервери 
ОРН 48000000- Програмски пакети и информациони системи. 

4. Средства за плаћање ове јавне набавке су предвиђена Законом о буџету Републике 
Србије за 2015. годину („Службени гласник PC" број 142/14), Министарство 
финансија - Глава 16.5, Програм 2301 - Уређење, управљање и надзор финансијског и 
фискалног система, Програмска активност 0011 - Спречавање и откривање прања 
новца и финансирања тероризма, Шифра 10525, Функција 133, Економска 
класификација 421619 - Закуп осталог простора, а наведена јавна набавка се налази 
евидентирана у Плану набавки Наручиоца за 2015. годину бр. 05-35/1/2015 од 2. 2 
2015. године, у Табели ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ДОБАРА под редним бројем 1.1.2. 

5. Процењена вредност предметне јавне набавке износи 3.416.666,00 динара без ПДВ. 

6. Нема одступања од плана набавки. 

7. Примењен је поступак јавне набавке мале вредности у складу са чланом 39. Закона. 
У поступку јавне набавке учествовао је 2 (два) понуђача, и то: 

1. Atos IT Solutions and Services d.o.o - Београд, Париске комуне 22, 11070 Београд, кога 
заступа Драган Стокић, директор са понудом број 122/АГ/2015 од 4. 12. 2015. године a 
која је примљена 4. 12. 2015. године у 10:30 часова и заведена по бројем Д-12/2015. 
Понуда је поднета самостално. 

Опис 
Јединична 
цена без 

пдв 

Јединична 
цена са 
пдв 

Количина 
Укупна 
цена без 

пдв 
(2x4) 

Укупна 
цена са 
пдв 
(3x4) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 .Техничка 
спецификација: 
сервер 

948.052,50 

Дин. 

1.137.663,00 

Дин. 
1 

948.052,50 

Дин. 

1.137.663,00 

Дин. 

2. Техничка 
спецификација: 

471.520,33 565.824,40 1 471.520,33 565.824,40 
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додатна 
опрема за 
сервере 

Дин. Дин. Дин. Дин. 

3. Техничка 
спецификациј а: 
софтвер и 
лиценце 

511.920,83 

Дин. 

614.305,00 

Дин. 1 

511.920,83 

Дин. 

614.305,00 

Дин. 

4. Услуге 
виртуализације 

444.763,33 

Дин. 

533.716,00 

Дин. 
1 

444.763,33 

Дин. 

533.716,00 

Дин. 

Укупна цена 
2.376.257,00 

Дин. 

2.851.508,40 

Дин. 

Укупна вредност набавке добра - Набавка сервера, додатне опреме за постојеће сервере, 
мрежне опреме, лиценци и пратећег софтвера за виртуализацију број 1.1.2/2015 без ПДВ 
износи 2.376.257,00 динара. 
Укупна вредност набавке добра - Набавка сервера, додатне опреме за постојеће сервере, 
мрежне опреме, лиценци и пратећег софтвера за виртуализацију број 1.1.2/2015 са ПДВ 
износи 2.851.508,40 динара. 
Рок важења понуде износи 30 дана од дана отварања понуда. 
Рок испоруке хардверских компоненти је 45 дана од дана закључења уговора. 
Временски период гаранције за сервер 3 (три) године. 
Временски период гаранције за додатну опрему 1 (једана) година. 
Временски период гаранције за софтвер и лиценце 1 (једана) година. 
Понуђач је обавезан да изврши услуге инсталације, конфигурације и виртуелизације. Рок 
за почетак услуга из тачке 4. Техничке спецификације је 5 (пет) дана од дана испоруке 
хардверских компоненти. 
Укупно време за реализацију јавне набавке не може бити дуже од 3 (три) месеца од дана 
испоруке хардвера и Понуђач потврђује да је тај рок 3 (три) месеца од дана испоруке 
хардвера на адресу Наручиоца. 
Рок и начин плаћања: на основу рачуна у року од 30 дана од дана пријема уредно 
сачињеног рачуна. 
Евентуални попусти које нуди понуђач: нема. 
Уочени недостаци у понуди: нема. 

2. Golum d.o.o. Београд - носилац посла у заједничкој понуди, ул. Симе Игуманова 14, 
улаз ка Јужном булевару, 11000 Београд, кога заступа Бојан Милић, директор продаје и 
S&T SERBIA d.o.o Београд- члан групе у заједничкој понуди, ул. Ђорђа Станојевића 
14/Ш, 11000 Београд, кога заступа Рајко Јовановић, директор а који су закључили Уговор 
о заједничком извршењу јавне набавке број GZ-107/IS-SP дана 3. 12. 2015. године, са 
понудом број ГЗ-107/15 од 3.12.2015. године која је примљена 4. 12. 2015. године у 10:48 
часова и заведена по бројем Д-13/2015. 
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Понуда поднета је заједничка понуда групе понуђача. 

Опис 
Јединична 
цена без 

ПДВ 

Јединична 
цена са 
ПДВ 

Количина 
Укупна 
цена без 

пдв 
(2x4) 

Укупна цена 
саПДВ 

(3x4) 

0) (2) (3) (4) (5) (6) 

Сервер 
832.546,00 

Дин. 

999.055,20 

Дин. 
1 

832.546,00 

Дин. 

999.055,20 

Дин. 

Делови 
512.208,00 

Дин. 

614.649,60 

Дин. 
1 

512.208,00 

Дин. 

614.649,60 

Дин. 

Софтвер 

1.012.356,00 

Дин. 

1.214.827,20 

Дин. 1 

1.012.356,00 

Дин. 

1.214.827,20 

Услуга 
556.600,00 

Дин. 

667.920,00 

Дин. 
1 

556.600,00 

Дин. 

667.920,00 

Дин. 

Укупна цена 
2.913.710,00 

Дин. 

3.496.452,00 

Дин. 

Укупна вредност набавке добра - Набавка сервера, додатне опреме за постојеће сервере, 
мрежне опреме, лиценци и пратећег софтвера за виртуализацију број 1.1.2/2015 без ПДВ 
износи 2.913.710,00 динара. 
Укупна вредност набавке добра - Набавка сервера, додатне опреме за постојеће сервере, 
мрежне опреме, лиценци и пратећег софтвера за виртуализацију број 1.1.2/2015 са ПДВ 
износи 3.496.452,00 динара. 
Рок важења понуде износи 30 дана од дана отварања понуда. 
Рок испоруке хардверских компоненти је 45 дана од дана закључења уговора. Временски 
период гаранције за сервер 3 (три) године 
Временски период гаранције за додатну опрему дат кроз спецификацију. 
Временски период гаранције за софтвер и лиценце 1 (једна) година. 
Понуђач је обавезан да изврши услуге инсталације, конфигурације и виртуелизације. Рок 
за почетак услуга из тачке 4. Техничке спецификације је 5 (пет) дана од дана испоруке 
хардверских компоненти 
Укупно време за реализацију јавне набавке не може бити дуже од 3 (три) месеца од дана 
испоруке хардвера и Понуђач потврђује да је тај рок 3 (три) месеца од дана испоруке 
хардвера на адресу Наручиоца. 
Рок и начин плаћања: 45 дана од дана достављања рачуна - одложено. 
Евентуални попусти које нуди понуђач:нема. 

Уочени недостаци у понуди: нема. 
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8. Критеријум за доделу уговора: 
Критеријум за доделу уговора, односно за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена. 

9. Комисија је констатовала да је укупна понуђена цена од 2.376.257,00 динара без ПДВ 
понуђача Atos IT Solutions and Services d.o.o - Београд, Париске комуне 22, 11070 
Београд, који извршава набавку самостално, најнижа понуђена цена и мања од 
понуђене цене понуђача Golum d.o.o. Београд - носиоца посла у заједничкој понуди, 
улица Симе Игуманова 14, улаз ка Јужном булевару, 11000 Београд и S&T SERBIA 
d.o.o Београд- члана групе у заједничкој понуди, ул. Ђорђа Станојевића 14/Ш, 11000 
Београд чија је понуђена цена износи 2.913.710,00 динара без ПДВ. 

10. Понуђач коме се додељује уговор: 

Комисија за јавну набавку констатује да је понуда број 122/AT/2015 од 4. 12. 2015. године 
понуђача Atos IT Solutions and Services d.o.o ca седиштем y Београду, ул. Париске комуне 
бр. 22, 11070 Београд, МБ 20665394, ПИБ 106712648, код Управе за спречавање прања 
новца заведена под бројем Д-12/2015 дана 4. 12. 2015. године, је прихватљива јер је 
благовремена, односно примљена је од стране Наручиоца у року одређеном у позиву за 
подношење понуда, одговарајућа, јер је утврђено да потпуно испуњава све техничке 
спецификације, а понуда не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе 
понуђача, не прелази износ процењене вредности јавне набавке, а наручилац је није одбио 
због битних недостатака, у смислу Закона и захтева наручиоца из конкурсне документације, 
те предлаже овлашћеном лицу Наручиоца да њему додели уговор. 
Овлашћено лице Наручиоца је прихватило предлог Комисије, па је одлучено као у 
диспозитиву. 

11. Период важења уговора: 12 (дванаест) месеци од дана потаисивања уговора. 

На основу изнетог, одлучено је као у диспозитиву. 

Поука о правном средству: 
Против ове одлуке може се Наручиоцу поднети захтев за заштиту права у року од 10 (десет) 
дана од дана објављивања исте на Порталу јавних набавки, у складу са одредбама члана 149. 
Закона. 

5 


