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Број : 1-02-4042-21 /19-13
Датум: 28.10.2019.

Београд
На основу члана 17. Закона о електронским комуникацијама („Службени гласник РС",
бр. 44/10, 60/13-УС, 62/14 и 95/1 8-др. закон), члана 21. Статута Регулаторне агенције за
електронеке комуникације и поштанске услуге („Службени гласник РС', бр. 125/15 и 30/16)
и члана 108. став І. Закона о јавним набавкама („Службени глаеник РС", бр. 124/12, 14/15 и
68/15), директор Регулаторне агенције за електронеке комуникације и поштанеке услуге

доноси
ОДЛУКУ
о закључењу оквирног споразума
У отвореном поступку јавне набавке услуга - Одржавање мерне опреме на две године,
ради закључења оквирног споразума, број 1-02-4042-21/19, оквирни споразум се закључује са
следећим понуђачима:

„Intracom Telecom d.o.o., Jypuja Гагарина 7, Пови Београд, понуда бр. 1-02-4042-21/199 од 09.10.2019. године;

„IBIS-INSTRUMENTS" d.o.o., Тошин Бунар 272, Пови Београд, понуда бр. 1-02-404221/19-10 од 10.09.2019. године.

Образложење
Наручилац ј е дана 05.07.2019. године, донео Одлуку број : 1-02-4042-21 / 19 о покретању
отвореног поступка, за јавну набавку услуга - Одржавање мерне опреме на две године, ради
закључења оквирног споразума. Редни број јавне набавке 1-02-4042-21/19.
Назив и ознака из општег речника набавке: 50330000 - Услуге одржавања
телекомуникационе опреме.
Пабавка је предвиђена у Плану набавки за 2019. годину на позицији 1.2.5, а средства за

јавну набавку обезбеђена су у Финансијском плану за 2019. годину на конту 532220 —
Трошкови услуге одржавања мерне опреме.
За наведену јавну набавку, наручилац је објавио Позив за подношење понуда дана
05.09.2019. године на Порталу јавних набавки, Порталу службених гласила Републике

Србије и база прописа и интернет страници наручиоца www.ratel.rs
Укупна продењена вредностјавне набавке износи до 6.000.000,00 динара, без ПДВ-а.
До истека рока за подношење понуда, односно до дана 09.10.2019. године, до 10:00
часова, на адресу наручиоца пристигла су 2 (две) понуде, и то:
Датум
Број под којим
Сат
Назив или шифра понуђача
је понуда заведена
пријема
пријема
2

1

Intracom Telecom doo, Београд, Јурија

1-02-4042-21/19-9

Гагарина 7

Ibis Instruments доо, Београд, Тошин

1-02-4042-21 /19-10
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4

09.10.2019

8:36

09.10.2019

9:03

Неблаговременик понуда није било.
Поступак отварања понуда спроведен је у просторијама Регулаторне агенције за
електронске комуникације и поштанске услуге, Београд, ул. Палмотићева бр. 2, дана
09.10.2019. године, са почетком у 10:30 часова. Записник о јавном отварању понуда
достављен је понуђачима електронским путем.
Понуде које су одбијене, разлог за њиково одбијање и понуђена цена тик понуда: Пије
било одбијеник понуда.
У фази стручне оцене понуда, Комисија за јавну набавку је оценила као прикватљиве
следеће понуде:

Понуда број: 1-02-4042-21/19-9 од дана 09.10.2019. године, понуђача: Intracom Telecom
doo, Београд, Јурија Гагарина 7. Понуда не садржи битне недостатке, одговарајућа је, не

ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и не прелази износ
процењене вредности јавне набавке. Понуђена цена:
Врста услуге
Цена радног часа за услугу
дефектаже
Цена радног часа за услугу
поправке

Јединица
мере
ком
ком

УКУПНО:

Понуђена цена
без ПДВ-а
5.000,00
РСД
3. 000, 00
РСД
8.000,00
РСД

Понуђена цена
ПДВ-ом
6.000,00 РСД

с

3. 600, 00 РСД
9.600,00 РСД

Рок за извршење услуге поправке: 60 дана од дана преузимања
Рок за извршење услуге дефктаже: 30 дана од дана преузимања
Гарантни рок за услуге: 180 дана од пријема опреме.
Гарантни рок за делове: 180 дана од пријема опреме
Начин плаћања: Плаћање се врши по достављеном рачуну и пријему услуге по Записнику о
квалитативном пријему.
Рок плаћања: 30 дана
) дана од дана од дана отварања понуде.
онуда важи:

8.2. Понуда број: 1-02-4042-21/19-10 од дана 09.10.2019. године, понуђача: Ibis Instruments
doo, Београд, Тошин бунар 272. Понуда не садржи битне недостатке, одговарајућа је, не

ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и не прелази износ
процењене вредности јавне набавке.
Врста услуге
Цена радног часа за услугу
дефектаже
Цена радног часа за услугу

Јединица
мере
ком

Iонуђена цена без
ПДВ-а
0,00 РСД

Понуђена цена са
ПДВ-ом
0,00 РСД

ком

10.000,00 РСД

12.000 РСД

поправке
I~C1~_1;1Гt ,l,11д:1ii'111111~i1 ~ia~':1ći 1l1~)}1C1;i h~~11\H114~~ll111~c 11 1IUt111.1111'h~'\~'1A1~

Па_i.1ur11h~нј . 11 1(); Lru1lr,t:t. 1i:11:: 1Ub ub. 1fnu_iulcu C! iiuj.l
lѕ:иlпгlкi 1i~11rul
,\ и и r;n~rLr,

uI !

Lji:u;c: 011
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10.000,00 РСД

12.000 РСД

УКУПНО:

Рок за извршење услуге поправке: 60 дана од дана преузимања
Рок за извршење услуге дефктаже: 30 дана од дана преузимања
Гарантни рок за услуге: 180 дана од пријема опреме
Гарантни рок за делове: 180 дана од пријема опреме
Начин плаћања: ПлаБање се врши по достављеном рачуну и пријему услуге по записнику о
квалитативном пријему
Рок плаћања: 15 дана
30 дана од дана од дана отварања понуде.
Понуда важи:
Пачин примене методологије за доделу пондера: Рангирање прихватљивих понуда
извршено је у складу са критријумом „најнижа понуђена цена", на следеБи начин:
Редни
бр.

Назив и седиште понуђача

Понуlјена цена

1.

Intracom Telecom doo, Београд, Јурија

8.000,00 динара без ПДВ-а

Гагарина 7

Ibis Instruments doo, Београд, Тошин бунар

2.

10.000,00 динара без ПДВ-а

272
Чланом 3. став 1. тачка 33) Закона је прописано да је „прихватљива понуда она понуда
која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је
одговарајуБа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и
која не прелази износ процењене вредности јавне набавке".
Чланом 107. став 3. Закона прописано је: „Пакон спроведене стручне оцене понуда, на
основу извештаја комисије, наручилац доноси одлуку о додели уговора, ако је прибавио
најмање једну прикватљиву понуду".
Конкурсном документацијом је одреlјено да ћe се оквирни споразунм закључити са
највише 10 понуђача чије понуде буду одењене као прикватљиве, те да уколико уколико
Наручилац не добије унапред одређени број прихватљивих понуда, Наручилац може да
закључи оквирни споразум са мањим бројем понуlјача, односно и са једним. Како су у
конкретном случају достављене две понуде, то у складу са чланом 40. Закона и конкурсном
документацијом, Комисија предлаже закључивање оквирног споразума са Понуlјачима чије
су понуде оцењене као прихватљиве. Такоl-је, конкурсном документацијом је предвиlјено да
ћe се појединачни уговори додељивати поновним отварањем конкуренције меlју понуl-јачима,
тако што ћe се сви понуђачи позивати да дају нове понуде.
Имајући у виду наведено, Комисија за јавну набавку, после стручне оцене понуда је
предложила директору наручиоца да оквирни споразума за јавну набавку услуга Одржавање мерне опреме на две године, број 1-02-4042-21/19, закључи са понуђачима

Intracom Telecom doo, Београд, Јурија Гагарина и Ibis Instruments doo, Београд, Тошин бунар
272.
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Овлашћено лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавну набавку о
закључењу оквирног споразума, те је на основу законског овлашћења из члана 108. Закона
донета одлука као у диспозитиву.

Ову одлуку објавити на Порталујавних набавки и на интернет страници наручиоца
www.ratel.rs y року од 3 (три) дана од дана доношења.
Поука о правном средству: Против ове одлуке понуђач може наручиоцу поднети захтев за
заштиту права у року од 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних

набавки.
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