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Број: 1-02-4042-15/19-13
Датум: 25.07.2019.
Београд
На основу чл. 17. Закона о електронским комуникацијама („Сл. гласник РС", бр. 44/10,
60/13-УС, 62/14 и 95/18-др закон), чл. 21. Статута Регулаторне агенције за електронске
комуникације и поштанске услуге („Сл. гласник РС", бр. 125/14 и 30/16), чл. 108. Закона о
јавним набавкама („Сл. гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон) и
Извештаја Комисије за јавну набавку бр. 1-02-4042-15/19-12 од 25.07.2019. године, директор
Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге (у даљем тексту:
наручилац),доноси

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
у отвореном поступку за јавну набавку добара - опрема за мерење параметара
квалитета сервиса мобилне телефоније са мерним возилом
бр. 1-02-4042-15/19

Додељује се уговор понуlјачу IBIS-INSTRUMENTS d.o.o., 11070 Београд, Тошин
бунар 272, чија је понуда код наручиоца заведена под бр. 1-02-4042-15/19-8 од 12.07.2019.
године, по цени од 158.870,00 евра без ПДВ, односно 190.644,00 евра са ПДВ.
Образложење
Па основу Одлуке о покретању отвореног поступка бр. 1-02-4042-15/ 19 од 10.05.2019.
године, за јавну набавку добара - опрема за мерење параметара квалитета сервиса мобилне
телефоније са мерним возилом, назив и ознака из општег речника набавки: Мерни
инструменти - 38300000-8, Антене и рефлектори - 32352000-5, процењене вредности
19.986.000 динара, наручилацје донео Решење о образовању Комисије зајавну набавку бр. 102-4042-15/19-1 од 10.05.2019. године, која је припремила Конкурсну документацију бр. 102-4042-15/19-3 од 12.06.2019. године и истовремено објавила Позив за подношење понуда и
Конкурсну документацију, на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.
Комисија за јавну набавку је, дана 12.07.2019. године, спровела поступак отварања
понуда, о чему је сачинила Записник о отварању понуда бр. 1-02-4042-15/19-9 од 12.07.2019.
године а након тога приступила прегледу и стручној оцени понуда, о чему је сачинила
Извештај о стручној оцени понуда бр. 1-02-4042-15/19-10 од 25.07.2019. године, у којем је
констатовано:
- да су благовремено, тј. до дана 12.07.2019. године, до 10:00 часова, примљене 2
понуде, понуlјача:
1. МИКРО ПРИНЦ д.о.о., 11000 Београд, Краља Милутина 31, код наручиоца
заведена под бр. 1-02-4042-15/19-7 од 12.07.2019. године, у 09:01 часова.
Подаци из понуде:
Број иод hојимје понуда заведена: 1-02-4042-15/19-7 године
Назив или шифра понуђача: МИКРО ПРИПЦ д.о.о.
Лонуђена цена:
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Укупна цена без ПДВ: 19.872.000,00 динара
- Износ ПДВ: 3.974.440,00 динара
- Укупна цена са ПДВ: 23.846.400,00 динара
Други подаии из понуде:
- Понуда се подноси: самостално
- Пачин плаliања: уплатом на рачун понуђача
- Услови плаћања: 40 % авансно
- Рок плаћања: 30 дана
- Рок испоруке Мерне опреме: 90 радних дана
- Рок испоруке Мерног возила са додатном опремом: 140 радних дана
- Рок инсталације Софтвера за анализу и

обраду мерних резултата (post-processing): 5 радник дана
-

Место испоруке: Палмотићева 2, 11103 Београд
Гарантни рок за Мерну опрему: 3 године
Гарантни рок за агрегат са свим склоповима: 60 месеци
Гарантни рок за каросерију возила: 144 месеца
Гарантни рок за лак или боју возила: 60 месеци
Гарантни рок за батерију акумулатор возила: 24 месеца
Гарантни рок за уграђене резервне делове на возилу: 24 месеца
Рок важења понуде: 30 дана

2. IBIS-INSTRUMENTS d.o.o., 11070 Београд, Тошин бунар 272, код наручиоца
заведена под бр. 1-02-4042-15/19-8 од 12.07.2019. године, у 09:50 часова.
Подаци из понуде:
Број под којимје понуда заведена: 1-02-4042-15/19-8 године
Назив или шифра понуђача: IBIS-INSTRUMENTS d.o.o.
Понуђена цена:
- Укупна цена без ПДВ: 158.870,00 евра
- Износ ПДВ: 31.774,00 евра
- Укупна цена са ПДВ: 190.644,00 евра
Подаии из понуде који су одређени као еле.менти критерију,ма:
- Укупна цена без ПДВ: 158.870,00 евра, што према средњем курсу Народне
банке Србије на дан отварања понуда од 117.7585 динара заједан евро,
износи 18.708.282.89 динара
Дрvги подаии из понуде:
- Понуда се подноси: самостално
- Начин плаћања: уплатом на рачун понуђача
- Услови плаћања: 40 % авансно
- Рок плаћања: 15 дана
Рок испоруке Мерне опреме: 90 радних дана
- Рок испоруке Мерног возила са додатном опремом: 140 радних дана
- Рок инсталације Софтвера за анализу и

обраду мерних резултата (post-processing): 5 радних дана
-

Место испоруке: Палмотићева 2, 11103 Београд
Гарантни рок за Мерну опрему: 3 године
Гарантни рок за агрегат са свим склоповима: 60 месеци
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Гарантни рок за каросерију возила: 144 месеца
Гарантни рок за лак или боју возила: 60 месеци
Гарантни рок за батерију акумулатор возила: 24 месеца
Гарантни рок за уграђене резервне делове на возилу: 24 месеца
Рок важења понуде: 30 дана

да није било одбијеник понуда;
даје након спроведене стручне оцене понуда и рангирања прихватљивих понуда
применом критеријума за доделу уговора - најнижа понуђена цена, Комисија зајавну
набавку предложила наручиоцу да уговор додели прворангираном понуђачу IBIS-

INSTRUMENTS d.o.o., 11070 Београд, Тошин бунар 272, чијаје понуда код
наручиоца заведена под бр. 1-02-4042-15/19-8 од 12.07.2019. године, по цени од
158.870,00 евра без ПДВ, односно 190.644,00 евра са ПДВ, у складу са чл. 108.
Закона.
Иа основу Извештаја о стручној оцени понуда, донетаје одлука као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове одлуке може се поднети захтев за заштиту права,
у року од 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталујавних набавки.
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