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Број : 1-02-4047-19/ 19-11
Датум: 19.8.2019.
Београд

На основу члана 17. Закона о електронским комуникацијама („Службени гласник РС ", бр.
44/10, 60/13-УС и 62/14 и 95/18-др закон), члана 21. Статута Регулаторне агенције за
електронске комуникације и поштанске услуге („Службени гласник РС", број 125/14 и 30/16,
чл. 3, 105, 107. и 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и
68/15), директОр Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге
доноси

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
I Усваја се Извештај комиеије број 1-02-4047-19/19-9 од 16.8.2019. године за јавну набавку
уелуга Одржавање NetTest апликације и завиени трошкови закупа преноеник капацитета и
еервера, у складу са Одлуком о покретању јавне набавке број 1-02-4047-19/19 од 3.7.2019.
године.
II Уговор за јавну набавку услуга — Одржавање NetTest апликације и зависни трошкови

закупа преносних капацитета и сервера, додељује се понуђачу „SPECURE GmBH",
Kaiserstrase 8/11, Wien Austria, број 1-02-4047-19/19-7 од 14.8.2019. године, са укупном
понуђеном ценом од 3.973.512,00 динара без ПДВ.

III О реализацији закљученог уговора стараће се подносиоц зактева за набавке Служба за
контролу.

ОБРАЗЛОЖЕIbЕ
Јавна набавка уелуга — Одржавање NetTest апликације и зависни трошкови закупа преносник
капацитета и сервера, редни број 1-02-4047-19/19, спроводи се у поступкујавне набавке мале
вредности, у складу са Одлуком о покретању јавне набавке брОј Одржавање NetTest
апликације и зависни трошкови закупа преносних капацитета и сервера, редни број 1-024047-19/19 од 3.7.2019. године.
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Предметјавне набавке су услуге — Одржавање NetTest апликације и зависни трошкови закупа
преносник капацитета и сервера;
Пазив и ознака из општег речника набавке је: 72267000 — Услуге одржавања и поправке
софтвера;
Врста поступкајавне набавке: поступакјавне набавке мале вредности;
Процењена вредностјавне набавке укупно изноеи 4.415.000,00 динара без ПДВ.
Набавкаје предвиђена у Плану набавки за 2019. годину на позицији 1.2.38, а средства зајавну
набавку обезбеђена су у Финанеијском плану за 2019. годину на конту 533230 - Трошкови
закупа интернет сервера и 531240 - Трошкови услуге интернета.
Позив за подношење понуда објављен је на Порталу Управе за јавне набавке и на Порталу
Наручиоца — Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге (у даљем
текету: Иаручилац), Београд, Палмотиfiiева број 2, дана 23.7.2019. године.
Комисија за јавну набавку (у даљем тексту: Комисија), образована Решењем директора
Паручиоца, број 1-02-4047-19/19-1 од 3.7.2019. године, приликом стручне оцене понуде,
утврдилаје следеће:
До дана 16.8.2019. године, до 10.30 сати по локалном времену, благовремено је поднета
понуда понуђача:

Ре д'
бр.

Број под којим је

Назив понуђача

понуда заведена

Датум

Време

пријема

пријема

14.8.2019.

15,10

„ SPECURE GmBH " са седиштем y Wien
Austria , улица Kaiserstrase 8/11, (у даљем
тексту Извршиоца), кога заступа: Jozef
1.

1-02-4047-19/19-7

Svrcek, број рачуна: АТ77 2011 1826
1539 6000 код GIBAATWXXX ; ПИБ:
ATU69084723; матични број: 423700р;
шифра делатности: 7240

Оштеfiеник и неблаговременик понуда није било.
Јавно отварање поднете понуде обављено је у седишту Наручиоца, са почетком у 1 1.00 сати.
Отварању понуда није приеуствовао нико од предетавника понуђача.
Увидом у конкурсну документацију благовремено поднете понуде, Комисијаје утврдила даје
понуђач доставио доказе о испуњености обавезних и додатник услова из чл. 75. и 76. Закона о
јавним набавкама (у даљем текету: Закон) и конкурсне документације.
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Након отварања и читања понуде, те након провере да ли су приложени сви докази о
испуњености обавезних и додатник услова, без упуштања у стручну оцену, Комисија је
утврдила да код поднете понуда нема недостатка. Поступак отварања понуде завршен је у
11.30 часова.

Записник о отварању понуда је истог дана прослеђен понуђачу путем електронске
поште.Записник водио: Звонко Мартиновић.
Пакон јавног отварања понуде, Комисија је наставила са радом и приступила детаљном

прегледу и стручној оцени, како би утврдила да nu je поднета понуда прикватљива и

одговарајyfiia.
Стручном оценом понуде Комисија је утврдила да је понуда понуђача „SPECURE GmBH",
Kaiserstrase 8/11, Wien Austria, број 1-02-4047-19/19-7 од 14.8.2019. године пристигле у 15.10
часова, прикватљива и одговарајућа, с обзиром да потпуно испуњава зактеве из Закона и

конкурсне документације, да не ограничава нити условљава права наручиоца или обавезе
понуђаца као и да цена из понуде не прелази износ процењене вредности јавне набавке.
Комисија је сачинила Извештај о стручној оцени понуда, који је, заједно са Записником о

отварању понуде и целокупном документацијом насталом у поступку јавне набавке,
доставила директору Паручиоца на даље одлучивање.
Пакон завршене стручне оцене понуде, Комисија предлаже директору Паручиоца да сагласно

3, 107. и 108. Закона, донесе Одлуку о додели уговора понуђачу „ SPECURE GmBH " са
седиштем y Wien Austria , улица Kaiserstrase 8/11, (у даљем тексту Извршиоца), кога заступа:
Јозеф Сврцек, број рачуна: АТ77 2011 1826 1539 6000 код GIBAATWXXX ; ПИБ:
ATU69084723; матични број: 423700р; шифра делатности: 7240, број 1-02-4047-19/19-7 од
14.8.2019. године у 15.10 часова, у износу од 3.973.512,00 динара без ПДВ.
Па основу Извештаја Комисије о стручној оцени понуде, сагласно члану 108, а у вези са чл. 3,
105. и 107. Закона, донетаје одлука као у диспозитиву.

Упутство о правномлеку: Против ове одлуке понуђач подноси наручиоцу за заштиту права, а
копију истовремено доставља републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавник
набавки у року од 5 дана од дана објављивања исте;н орТалу јавних набавки.
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