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РЕГУЛАТОРНААГЕНЦИЈАЭА

ЕПЕКТРОнСКЕКОМУНИКАЦИЈЕ
И ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ

БрОј : 1-02-4047-22/ 19-8
Датум: 01.08.2019.
Београд

На ОснОву члана 17. ЗакОна 0 електрОнским кОмуникацијама („Сл. гласник РС", бр.
44/10, 60/13-УС, 62/14 и 95/18- др. закОн), члана 21. Статута Регулаторне агенције за
електронске кОмуникације и пОштанске услуге („Сл. гласник РС", бр. 125/14 и 30/16), члана
108. став 1. ЗакОна 0 јавним набавкама („Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15- у
даљем тексту: ЗакОн), Извештаја о стручнОј оцени пОнуда број: 1-02-4047-22/19-7 Од
01.08.2019. гОдине, директОр РегулатОрне агенције за електрОнске комуникације и пОштанске
услуге (у даљем тексту: наручилац), дОнОси

ОДЛУКУ
о додели уговора
УговОр 0 јавној набавци услуга — Организовање кОнференција и другик дОгађаја, број 102-4047-22/19, додељује се пОнуђачу "МИРОС" д00, Бе0град, ул. Мајке ЈеврОсиме бр. 19/1,
ПИБ: 100048877, матични брОј: 07481721, у складу са јединичним ценама наведеним у
пОнуди, с тим да вреднОст укупн0 извршеник предметних услуга тОкОм пери0да важења
уговОра не мОже прелазити прОцењену вреднОст јавне набавке, од 4.500.000,00 динара без
ПДВ-а.
Образложење
Наручилацје дана 12.07.2019. године, дОнео Одлуку брОј: 1-02-4047-22/19 о пОкретању
пОступка јавне набавке мале вреднОсти, за јавну набавку услуге — Организовање
кОнференција и других догађаја. Редни број јавне набавке: 1-02-4047-22/19.
Назив и Ознака из Општег речника набавке: Услуге Организовања излОжби, сајмОва и
конгреса — 79950000.
Предметна набавка је планирана у Плану јавних набавки за 2019. гОдину, пОд редним
брОјем 1.2.52, а средства за јавну набавку обезбеђена су у Финансијском плану за 2019.
гОдину на кОнту 559310 — ТрошкОви услуга организОвања кОнференција
За наведену јавну набавку, наручилац је Објави0 ПОзив за пОднОшење пОнуда дана
22.07.2019. гОдине на ПОрталујавник набавки и интернет страници наручи0ца www.ratel.rs.
Укупна прОцењена вредностјавне набавке изнОси 4.500.000,00 динара, без ПДВ-а.
ДО истека рОка за пОднОшење пОнуда, тј. д0 31.07.2019. гОдине, до 10,00 часОва, на
адресу наручиоца пристигла ј е 1 (ј една) пОнуда и т0:
Датум
Сат
Број под којим
ача
Назив или ши а по
пријема
пријема
фр
~~
је понуда заведена
4
3
2
1
"МИРОС" д00, Београд, ул. Мајке
09.40
30.07.2019.
1-02-4047-22/19-5
Јевросиме бр. 19/1
НеблагОвременик пОнуда није бил0.

Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
Палмотићева 2, 11103 Београд, ПАК: 106306, Република Србија
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ПОступак Отварања пОнуда спроведен је у Агенцији за електронске кОмуникације и
пОштанске услуге, Бе0град, ул. ПалмОтићева бр. 2, дана 31.07.2019. гОдине, са пОчетком у
11.00 часова. Записник о јавнОм Отварању понуда достављен је пОнуђачу путем електронске
поште.
Понуде кОје су Одбијене, разлог за њикОв0 Одбијање и пОнуђена цена тих пОнуда: Није
било Одбијених понуда.
У фази стручне оцене понуда, Комисија за јавну набавку је Оценила ка0 прихватљиву
следећу пОнуду:
- понуду број: 1-02-4047-22/19-5 Од дана 30.07.2019. године, понуђача: "МИРОС" д00,
Бе0град, ул. Мајке Јевросиме бр. 19/1. Понуда не садржи битне недостатке, Одговарајућа је,
не Ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и не прелази изнОс
процењене вреднОстијавне набавке. Подаци 0 пОнуди:

Укупн0 понуђена цена за састанке BEREC, без ПДВ-а - 4.218.636,50 динара, без ПДВ-а;
Укупн0 пОнуђена цена за састанке BEREC, са ПДВ-Ом - 5.049.000,00 динара, са ПДВом;
РОк плаћања износи: 45 дана Од дана пријема рачуна;
Начин плаћања: Уплатама на рачун понуђача;
Услов плаћања: 0% авансн0;
Начин примене методологије за доделу пондера: У предметном пОступку јавне набавке
критеријум за дОделу уговОраје „најнижа пОнуђена цена". Имајући у виду даје поднета сам0
једна прихватљива понуда, није бил0 услова за сачињавање ранг листе применОм утврђенОг
критериј ума.
ЧланОм 3. став 1. тачка 33) ЗакОна је прОписано да је „прихватљива пОнуда Она пОнуда
која је благОвремена, кОју наручилац није одби0 збОг битних недостатака, кОја је
ОдгОварајућа, кОја не Ограничава, нити услОвљава права наручи0ца или обавезе пОнуђача и
кОја не прелази изнОс прОцењене вреднОсти јавне набавке".
ЧланОм 107. став 3. Закона прОписано је: „Након спрОведене стручне оцене пОнуда, на
Основу извештаја кОмисије, наручилац дОноси одлуку о дОдели угОвОра, ак0 је прибавио
најмање једну прихватљиву понуду".
Имајући у виду наведен0, Комисија за јавну набавку, је пОсле стручне Оцене пОнуда
предлОжила наручи0цу да угОвОр о јавној набавци услуга - ОрганизОвање конференција и
других дОгађаја), брОј 1-02-4047-22/19, додели пОнуђачу "МИРОС" д00, Бе0град, ул. Мајке
ЈеврОсиме бр. 19/1, ПИБ: 100048877, матични брОј: 07481721, у складу сајединичним ценама
наведеним у пОнуди, с тим да вредност укупн0 извршених предметних услуга тОкОм пери0да
важења уговора не мОже прелазити прОцењену вредност јавне набавке, Од 4.500.000,00
динара без ПДВ-а.
На ОснОву Извештаја 0 стручнОј Оцени пОнуда, донетаје Одлука као у диспОзитиву.

Поука о правном средству: ПрОтив Ове одлуке пОнуђач мОже наручи0цу пОднети

зактев за заштиту права у рОку од 5 (пет) дана Од дана Објављивања Одлуке на ПОрталу
јавних набавки.
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Др Владица Тинтор
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