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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА 
ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 
ул. Краља Милутина бр. 8 
Б е о г р а д 
Број: 0094-40492-116/2020 
Датум: 02.04.2020. 
 
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' број 124/12, 
14/15 и 68/15; у даљем тексту: ЗЈН), а у вези са чланом 107. ЗЈН, по достављању 

извештаја о стручној оцени понуда Комисије за јавну набавку услуге одржавања 
информационо - комуникационе и инфраструктуре Data центра (агрегат, УПС, клима, 
комуникациона и системска опрема и софтвер), за потребе Националне службе за 
запошљавање, са седиштем у Крагујевцу, ул. Светозара Марковића бр. 37, у 
отвореном поступку брoj 63/19, директор Сектора за материјалне ресурсе, по 
овлашћењу директора Националне службе за запошљавање бр. 0044-03161-48/2017 
од 19.09.2017. године, доноси: 
 

ОДЛУКУ 
О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

 
ДОДЕЉУЈЕ СЕ УГОВОР понуђачима чије су понуде поднете у отвореном 

поступку јавне набавке број 63/19, за набавку услуге одржавања информационо - 
комуникационе и инфраструктуре Data центра (агрегат, УПС, клима, комуникациона и 
системска опрема и софтвер), по објављивању позива за подношење понуда и 
конкурсне документације на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца 
дана 22.01.2020. године,  оцењене као прихватљиве, и то: 

- понуђачу „ENEL PS“ д.о.о., ул. Зеленгорска бр. 1 г, 11070 Нови Београд, број 
понуде 0094-40492-71/2020 од 24.02.2020. године, за Партију 1. Услуга одржавања 
агрегата; за Партију 2. Услуге одржавања климатизације у ДАТА центру; за Партију 
3. Услуге одржавања УПС-а у ДАТА центру и за Партију 4. Услуга одржавања 
Система за аутоматску дојаву и гашење пожара  и Система видео надзора у Дата 
центру; 

- групи понуђача „ALGOTECH“ д.о.о., ул. Пожешка бр. 60, 11030 Београд, „MDS 
INFORMATIČKI INŽENJERING“ д.о.о., ул. Милутина Миланковића бр.7 д, 11070 Нови 
Београд и „KOMPJUTER TEHNIKA“ д.о.о., ул. Бранислава Нушића бр. 10, 21000 Нови 
Сад, број понуде 0094-40492-73/2020 од 24.02.2020. године, за Партију 5. Услуга 
одржавања aктивнe комуникационe опремe, системског софтвера и опреме. 
 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
На основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 0094-40492-650/2019 од 
31.12.2019. године, покренут је отворени поступак јавнe набавкe број 63/19, за набавку 
услуге одржавања информационо - комуникационе и инфраструктуре Data центра 
(агрегат, УПС, клима, комуникациона и системска опрема и софтвер), за потребе 
Националне службе за запошљавање. 
Врста предмета јавне набавке су услуге. 
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Предмет јавне набавке је набавкa услуге одржавања информационо - комуникационе 
и инфраструктуре Data центра (агрегат, УПС, клима, комуникациона и системска 
опрема и софтвер). 
Називи и ознаке из Општег речника набавке: 50312600 – Одржавање и поправка 
опреме за информационе технологије; 50530000 – Услуге поправке и одржавања 
уређаја; 72267000 – Услуге одржавања и поправке софтвера.  
Укупна процењена вредност ове јавне набавке износи 14.500.000,00 динара без ПДВ-
а. 
Јавна набавка је обликована по партијама, тако да се свака партија може уговарати 
засебно, и то: 
Партија 1. Услуга одржавања агрегата, процењена вредност 1.000.000,00 дин без 
ПДВ-а  
Партија 2. Услуге одржавања климатизације у ДАТА центру, процењена вредност 
500.000,00 дин. без ПДВ-а   
Партија 3. Услуге одржавања УПС-а у ДАТА центру, процењена вредност 1.000.000,00 
дин. без ПДВ-а 
Партија 4. Услуга одржавања Система за аутоматску дојаву и гашење пожара  и 
Система видео надзора у Дата центру, процењена вредност 600.000,00 дин. без ПДВ-
а 
Партија 5. Услуга одржавања aктивнe комуникационe опремe, системског софтвера и 
опреме, процењена вредност 11.400.000,00 дин. без ПДВ-а   
Јавна набавка је предвиђена у Плану набавки Националне службе за запошљавање 
за 2019. годину, на позицији бр. 1.2.27.  
Средства су обезбеђена у Финансијском плану Националне службе за запошљавање 
за 2020. годину на конту 4252. 
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена по партији.  
Додела уговора вршиће се по партијама. Партије су недељиве – морају бити понуђене 
све тражене ставке у оквиру сваке партије под горе наведеним условима, тако да ће 
наведени критеријум бити примењиван за сваку партију посебно.  
Приликом рангирања понуда, посматраће се укупна понуђена цена без ПДВ-а  из 
Обрасца понуде и структуре цене, а у складу са Техничком спецификацијом предмета 
јавне набавке.  
У случају да два или више понуђача у оквиру одређене партије понуде идентичне 
укупне цене, повољнијoм ће се сматрати понуда оног понуђача који је понудио дужи 
рок плаћања (по достављеној фактури), који у складу са  Законом о роковима 
измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“ 
бр. 119/2012, 68/2015 и 113/2017), не сме бити дужи од 45 дана. 
Након објављивања позива за подношење понуда и конкурсне документације на 
Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца дана 22.01.2020. године као и 
објављивања позива за подношење понуда на Порталу службених гласила Републике 
Србије и база прописа, и прикупљања понуда, Комисија за јавну набавку број 63/19, 
образована Решењем бр. 0094-40492-651/2019 од 31.12.2019. године, у следећем 
саставу (у даљем тексту: Комисија наручиоца): 

1. Бранислав Комненовић, дипломирани инжењер електротехнике, члан,  
2. Бојана Рашковић Ђорић, дипломирани економиста, службеник за јавне набавке, 

члан,  
3. Драгана Младеновић, дипломирани правник, службеник за јавне набавке, члан, 
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спровела је јавно отварање приспелих понуда дана 24.02.2020. године, почев од 12:15 
часова, у просторијама Националне службе за запошљавање, на адреси ул. Краља 
Милутина бр.8, Београд, о чему је сачињен Записник бр. 0094-40492-75/2020. 
Након тога, Комисија наручиоца је приступила стручној оцени понуда и сачинила 
извештај о истом.  
У извештају о стручној оцени понуда број 0094-40492-115/2020 од 02.04.2020.                       
године, Комисија наручиоца је утврдила да су за ову јавну набавку, до рока за 
подношење понуда, до 24.02.2020. године до 12:00 часова, пристигле 3 благовремене 
понуде, и то од следећих понуђача (по редоследу приспећа): 

1. „ЕNEL PS“ д.о.о., ул. Зеленгорска бр.1г, 11070 Нови Београд, број понуде 0094-
40492-71/2020 од 24.02.2020. године, за Партију 1, Партију 2, Партију 3 и 
Партију 4; 

2. Заједничка понуда: „ALGOTECH“ д.о.о., ул. Пожешка бр. 60, 11030 Београд и 
„MDS INFORMATIČKI INŽENJERING“ д.о.о., ул. Милутина Миланковића бр.7 д, 
11070 Нови Београд и „KOMPJUTER TEHNIKA“ д.о.о., ул. Бранислава Нушића 
бр. 10, 21000 Нови Сад, број понуде 0094-40492-73/2020 од 24.02.2020. године, 
за Партију 5; 

3. „ТЕCHNOLINE“ д.о.о., ул. Цара Душана бр. 266, 11080 Земун – Београд, број 
понуде 0094-40492-74/2020 од 24.02.2020. године, за Партију 5. 

Неблаговремених понуда није било. 
Комисија наручиоца је након отварања и прегледа достављених понуда, за набавку 
услуге одржавања информационо - комуникационе и инфраструктуре Data центра 
(агрегат, УПС, клима, комуникациона и системска опрема и софтвер), сагласно 
Одлуци о продужењу рока за доношење одлуке о додели уговора бр. 0094-40492-
105/2020 од 20.03.2020. године констатовала следеће (по партијама): 
 
Партија 1. Услуга одржавања агрегата 

 Понуђач „ENEL PS“ д.о.о., је доставио сву тражену документацију и испуњава 
све услове предвиђене конкурсном документацијом и чл. 75. и 76. ЗЈН, 
доставио је понуду за предметне услуге која је у складу са свим захтевима 
наручиоца из Техничке спецификације предмета јавне набавке за Партију бр. 1 - 
Услуга одржавања агрегата, и сагласно захтеву за додатним објашњењем број 
0094-40492-112/2020 од 23.03.2020. године које је наручилац дана 24.03.2020. 
године упутио понуђачу, исти je потвдио да гарантни рок за хардвер са заменом 
делова износи 12 месеци од момента уградње, а понуђена цена у износу од 
980.000,00 дин. без ПДВ-а не прелази износ процењене вредности предметне 
партије, тј. ова понуда је прихватљива у смислу члана 3. став 1. тачка 33) ЗЈН.  

На основу прегледа и изложених чињеница, а у складу са чланом 107. став 3. ЗЈН, 
Комисија наручиоца за јавну набавку услуге одржавања информационо - 
комуникационе и инфраструктуре Data центра (агрегат, УПС, клима, комуникациона и 
системска опрема и софтвер), у отвореном поступку бр. 63/19, после стручне оцене 
понуда, констатoвала је да је у оквиру Партије 1. Услуга одржавања агрегата, 
понуда понуђача „ENEL PS“ д.о.о., ул. Зеленгорска бр. 1 г, 11070 Н. Београд, број 
понуде 0094-40492-71/2020 од 24.02.2020. године, прихватљива, те је предложила 
директору Националне службе за запошљавање да додели уговор наведеном 
понуђачу, под следећим условима из понуде: 
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Партија 2. Услуге одржавања климатизације у DATA центру 

 Понуђач „ENEL PS“ д.о.о., је доставио сву тражену документацију и испуњава 
све услове предвиђене конкурсном документацијом и чл. 75. и 76. ЗЈН, 
доставио је понуду за предметне услуге која је у складу са свим захтевима 
наручиоца из Техничке спецификације предмета јавне набавке за Партију бр. 2 - 
Услуге одржавања климатизације у DATA центру и сагласно захтеву за 
додатним објашњењем број 0094-40492-112/2020 од 23.03.2020. године које је 
наручилац дана 24.03.2020. године упутио понуђачу, исти je потвдио да 
гарантни рок за хардвер са заменом делова износи 12 месеци од момента 
уградње, а понуђена цена у износу од 480.000,00 дин. без ПДВ-а не прелази 
износ процењене вредности предметне партије, тј. ова понуда је прихватљива у 
смислу члана 3. став 1. тачка 33) ЗЈН.  

 
На основу прегледа и изложених чињеница, а у складу са чланом 107. став 3. ЗЈН, 
Комисија наручиоца за јавну набавку услуге одржавања информационо - 
комуникационе и инфраструктуре Data центра (агрегат, УПС, клима, комуникациона и 
системска опрема и софтвер), у отвореном поступку бр. 63/19, после стручне оцене 
понуда, констатовала је да је у оквиру Партије 2. Услуге одржавања климатизације 
у DATA центру, понуда понуђача „ENEL PS“ д.о.о., ул. Зеленгорска бр. 1 г, 11070 Н. 

Београд, број понуде 0094-40492-71/2020 од 24.02.2020. године, прихватљива, те је 
предложила директору Националне службе за запошљавање да додели уговор 
наведеном понуђачу, под следећим условима из понуде: 

 
 
 
 

Укупна уговорна вредност у динарима без ПДВ-а износи: 980.000,00 динара. 
Укупна уговорна вредност у динарима са ПДВ-ом износи: 1.176.000,00 динара. 
Важење понуде: 90 дана  од отварања понуда. 
Начин и рок плаћања: 45 дана одложено, од дана пријема исправног рачуна (фактуре) 
и оверених радних налога, записника / извештаја о извршеним услугама, отпремнице 
или неког другог документа којим се доказује да су предметне услуге на адекватан 
начин извршене. 
Гарантни рок за пружене услуге: 180 дана од момента извршења услуга. 
Гарантни рок за хардвер са заменом делова: 12 месеци од момента уградње. 
Добављач ће предметне услуге пружати без подизвођача. 

Укупна уговорна вредност у динарима без ПДВ-а износи: 480.000,00 динара. 
Укупна уговорна вредност у динарима са ПДВ-ом износи: 576.000,00 динара. 
Важење понуде: 90 дана  од отварања понуда. 
Начин и рок плаћања: 45 дана одложено, од дана пријема исправног рачуна (фактуре) 
и оверених радних налога, записника / извештаја о извршеним услугама, отпремнице 
или неког другог документа којим се доказује да су предметне услуге на адекватан 
начин извршене. 
Гарантни рок за пружене услуге: 180 дана од момента извршења услуга. 
Гарантни рок за хардвер са заменом делова: 12 месеци од момента уградње. 
Добављач ће предметне услуге пружати без подизвођача. 
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Партија 3. Услуге одржавања UPS-a у Data центру  

 Понуђач „ENEL PS“ д.о.о., је доставио сву тражену документацију и испуњава 
све услове предвиђене конкурсном документацијом и чл. 75. и 76. ЗЈН, 
доставио је понуду за предметне услуге која је у складу са свим захтевима 
наручиоца из Техничке спецификације предмета јавне набавке за Партију бр. 3 - 
Услуге одржавања UPS-a у Data центру и сагласно захтеву за додатним 
објашњењем број 0094-40492-112/2020 од 23.03.2020. године које је наручилац 
дана 24.03.2020. године упутио понуђачу, исти је потвдио да гарантни рок за 
хардвер са заменом делова износи 12 месеци од момента уградње,  а понуђена 
цена у износу од 998.400,00 дин. без ПДВ-а не прелази износ процењене 
вредности предметне партије, тј. ова понуда је прихватљива у смислу члана 3. 
став 1. тачка 33) ЗЈН.  

На основу прегледа и изложених чињеница, а у складу са чланом 107. став 3. ЗЈН, 
Комисија наручиоца за јавну набавку услуге одржавања информационо - 
комуникационе и инфраструктуре Data центра (агрегат, УПС, клима, комуникациона и 
системска опрема и софтвер), у отвореном поступку бр. 63/19, после стручне оцене 
понуда, констатовала је да је у оквиру Партије 3. Услуге одржавања UPS-a у Data 
центру, понуда понуђача „ENEL PS“ д.о.о., ул. Зеленгорска бр. 1 г, 11070 Н. Београд, 

број понуде 0094-40492-71/2020 од 24.02.2020. године, прихватљива, те је 
предложила директору Националне службе за запошљавање да додели уговор 
наведеном понуђачу, под следећим условима из понуде: 

 
Партија 4. Услуге одржавања система за аутоматску дојаву и гашење пожара  и 
система видео надзора Data центру 

 Понуђач „ENEL PS“ д.о.о., је доставио сву тражену документацију и испуњава 
све услове предвиђене конкурсном документацијом и чл. 75. и 76. ЗЈН, 
доставио је понуду за предметне услуге која је у складу са свим захтевима 
наручиоца из Техничке спецификације предмета јавне набавке за Партију бр. 4 - 
Услуге одржавања система за аутоматску дојаву и гашење пожара  и система 
видео надзора Data центру и сагласно захтеву за додатним објашњењем број 
0094-40492-112/2020 од 23.03.2020. године које је наручилац дана 24.03.2020. 
године упутио понуђачу, исти је потвдио да гарантни рок за хардвер са заменом 
делова износи 12 месеци од момента уградње,  а понуђена цена у износу од 
580.000,00 дин. без ПДВ-а не прелази износ процењене вредности предметне 
партије, тј. ова понуда је прихватљива у смислу члана 3. став 1. тачка 33) ЗЈН.  
 

Укупна уговорна вредност у динарима без ПДВ-а износи: 998.400,00 динара. 
Укупна уговорна вредност у динарима са ПДВ-ом износи: 1.198.080,00 динара. 
Важење понуде: 90 дана  од отварања понуда. 
Начин и рок плаћања: 45 дана одложено, од дана пријема исправног рачуна (фактуре) 
и оверених радних налога, записника / извештаја о извршеним услугама, отпремнице 
или неког другог документа којим се доказује да су предметне услуге на адекватан 
начин извршене. 
Гарантни рок за пружене услуге: 180 дана од момента извршења услуга. 
Гарантни рок за хардвер са заменом делова: 12 месеци од момента уградње. 
Добављач ће предметне услуге пружати без подизвођача. 
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На основу прегледа и изложених чињеница, а у складу са чланом 107. став 3. ЗЈН, 
Комисија наручиоца за јавну набавку услуге одржавања информационо - 
комуникационе и инфраструктуре Data центра (агрегат, УПС, клима, комуникациона и 
системска опрема и софтвер), у отвореном поступку бр. 63/19, после стручне оцене 
понуда, констатовала је да је у оквиру Партије 4. Услуге одржавања система за 
аутоматску дојаву и гашење пожара  и система видео надзора Data центру, 
понуда понуђача „ENEL PS“ д.о.о., ул. Зеленгорска бр. 1 г, 11070 Н. Београд, број 
понуде 0094-40492-71/2020 од 24.02.2020. године, прихватљива, те је предложила 
директору Националне службе за запошљавање да додели уговор наведеном 
понуђачу, под следећим условима из понуде: 

 
Партија 5. Услуга одржавања aктивнe комуникационe опремe, системског 
софтвера и опреме 

 

  Група понуђача „ALGOTECH“ д.о.о., „MDS INFORMATIČKI INŽENJERING“ д.о.о. 
и „KOMPJUTER TEHNIKA“ д.о.о., је доставила сву тражену документацију и 
испуњава све услове предвиђене конкурсном документацијом и чл. 75. и 76. 
ЗЈН, доставила је понуду за предметне услуге која је у складу са свим 
захтевима наручиоца из Техничке спецификације предмета јавне набавке за 
Партију бр. 5 - Услуге одржавања активне комуникационе опреме, системског 
софтвера и опреме, а понуђена цена у износу од 11.388.000,00 дин. без ПДВ-а 
не прелази износ процењене вредности за наведену партију, тј. ова понуда је 
прихватљива у смислу члана 3. став 1. тачка 33) ЗЈН.   

 Понуђач „ТЕCHNOLINE“ д.о.о. испуњава обавезне услове предвиђене чланом 
75. ЗЈН. Комисија наручиоца констатовала је да понуђач у својој понуди није 
доставио доказе о испуњености услова из члана 76, сагласно поглављу 3. 
конкурсне документације -  УСЛОВИ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ БРОЈ 63/19 И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ 
УСЛОВА, у табели у делу ДОДАТНИ УСЛОВИ. Понуђена цена у износу од 
12.600.000,00 дин. без ПДВ-а, прелази износ процењене вредности за наведену 
партију. 

Како сваки понуђач мора доставити понуду у свему у складу са конкурсном 
документацијом и доказати испуњеност додатних услова прописаних конкурсном 
документацијом, ова понуда је оцењена као неприхватљива у смислу члана 3. став 1. 
33) ЗЈН, те се на основу члана 106. став 1. тачка 2) и члана 107. став 1. ЗЈН, одбија 
као неприхватљива.  

Укупна уговорна вредност у динарима без ПДВ-а износи: 580.000,00 динара. 
Укупна уговорна вредност у динарима са ПДВ-ом износи: 696.000,00 динара. 
Важење понуде: 90 дана  од отварања понуда. 
Начин и рок плаћања: 45 дана одложено, од дана пријема исправног рачуна (фактуре) 
и оверених радних налога, записника / извештаја о извршеним услугама, отпремнице 
или неког другог документа којим се доказује да су предметне услуге на адекватан 
начин извршене. 
Гарантни рок за пружене услуге: 180 дана од момента извршења услуга. 
Гарантни рок за хардвер са заменом делова: 12 месеци од момента уградње. 
Добављач ће предметне услуге пружати без подизвођача. 
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На основу прегледа и изложених чињеница, а у складу са чланом 107. став 3. ЗЈН, 
Комисија наручиоца за јавну набавку услуге одржавања информационо - 
комуникационе и инфраструктуре Data центра (агрегат, УПС, клима, комуникациона и 
системска опрема и софтвер), у отвореном поступку бр. 63/19, после стручне оцене 
понуда, констатовала је да је у оквиру Партије 5. Услуга одржавања aктивнe 
комуникационe опремe, системског софтвера и опреме, понуда групе понуђача 
„ALGOTECH“ д.о.о., ул. Пожешка бр. 60, 11030 Београд, „MDS INFORMATIČKI 
INŽENJERING“ д.о.о., ул. Милутина Миланковића бр.7 д, 11070 Нови Београд и 
„KOMPJUTER TEHNIKA“ д.о.о., ул. Бранислава Нушића бр. 10, 21000 Нови Сад, број 
понуде 0094-40492-73/2020 од 24.02.2020. године, једина прихватљива, те је 
предложила директору Националне службе за запошљавање да додели уговор 
наведеној групи понуђача, под следећим условима из понуде: 

                                                                                                                                                                             
На основу изнетог, а у складу са чланом чл. 107. став 3. и 108. став 1. ЗЈН, директор 
Сектора за материјане ресурсе, прихвата предлог Комисије наручиоца о додели 
уговора, у отвореном поступку јавне набавке број 63/19, за набавку услуге одржавања 
информационо - комуникационе и инфраструктуре Data центра (агрегат, УПС, клима, 
комуникациона и системска опрема и софтвер), за потребе Националне службе за 
запошљавање и доноси Одлуку као у диспозитиву.  
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  

Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од 10 дана 
од дана објављивања Одлуке на Порталу јавних набавки. 
Захтев за заштиту права се подносу Наручиоцу, а копија се истовремено доставља 
Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. 
 
 

                                                                          Директор Сектора  
                                                                        за материјалне ресурсе 

                                                                       Милош Регељац 
 
 
 
 

Објавити на Порталу јавних набавки и интернет сајту наручиоца, сходно 
законским одредбама 

Укупна уговорна вредност у динарима без ПДВ-а износи: 11.388.000,00 динара. 
Укупна уговорна вредност у динарима са ПДВ-ом износи: 13.665.600,00 динара. 
Важење понуде: 90 дана од отварања понуда. 
Начин и рок плаћања: 5 дана одложено, од дана пријема исправног рачуна (фактуре) 
и оверених радних налога, записника / извештаја о извршеним услугама, отпремнице 
или неког другог документа којим се доказује да су предметне услуге на адекватан 
начин извршене. 
Гарантни рок за пружене услуге: 45 дана од момента извршења услуга. 
Гарантни рок за хардвер са заменом делова: 12 месеци од момента уградње. 
Добављач ће предметне услуге пружати без подизвођача. 


