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ЕЛЕКТРОНСКЕКОМУНИКАЦИЈЕ
И ПОШТАНСКЕ VСЛУГЕ

БрОј : 1-02-4047-12/19-9
Датум: 03.07.2019.

Бе0град
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. глаеник РС", бр. 125/14 и 30/16), чл. 107. ет. З. и чл.
108. ЗакОна 0 јавним набавкама („Сл. гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем текету:
Закон) и Извештаја КОмиеије за јавну набавку бр. 1-02-4047-12/19-8 Од 27.06.2019. гОдине,
директОр РегулатОрне агенције за електрОнске комуникације и пОштанеке услуге (у даљем
тексту: наручилац), дОнОси

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
у поступку јавне набавке мале вредности добара - материјал за кафе кухињу
бр. 1-02-4047-12/19

ДОдељује ее угОвОр пОнуђачу PRO - KOMERC DOO, 111476 Београд, Водоводска
158, чија је пОнуда кОд наручи0ца заведена пОд бр. 1-02-4047-12/19-6 од 27.06.2019. године,

п0 јединичним ценама наведеним у пОнуди, с тим да вредн0ет укупн0 иепОрученик
предметних дОбара тОкОм пери0да важења угОвОра не мОже прелазити изнОс ередетава

предвиђених ОдлукОм 0 пОкретању ОвОг поступка, Од 2.000.000,00 динара без ПДВ, Одн0ен0
2.400.000,00 динара са ПДВ.

Образложење
На ОснОву Одлуке 0 пОкретању пОступка јавне набавке меле вреднОсти бр. 1-02-404712/19 Од 07.05.2019. године, за јавну набавку дОбара - материјал за кафе кухињу, назив и
Ознака предмета из Општег речника набавки: 15320000-7 СОкОви Од в0ћа и пОврћа, 155110003 Млек0, 15831000-2 Шеliер, 15860000-4 Кафа, чај и сродни произвОди 15981100-9,
Негазирана минерална вОда 15981100, 15981200-0 Газирана минерална вОда, прОцењене
вредн0ети 2.000.000 динара, наручилац је дОне0 Решење 0 ОбразОвању КОмисије за јавну
набавку бр. 1-02-4047-12/19-1 Од 07.05.2019. гОдине, која је припремила КОнкурсну
дОкументацију бр. 1-02-4047-12/19-3 од 19.06.2019. гОдине и иетОвремен0 Објавила Позив за
пОднОшење пОнуда и КОнкурсну дОкументацију, на ПОрталу јавник набавки и интернет
страници наручи0ца, дана 19.06.2019. гОдине.
У рОку за пОднОшење пОнуда, наручилац је дОне0 Одлуку 0 измени кОнкурсне
дОкументације, кОју је заједн0 еа изменОм кОнкурсне дОкументације објави0 на ПОрталу
јавних набавки и интернет етраници наручиоца, дана 19.06.2019. гОдине.
КОмиеија за јавну набавку је, дана 27.06.2019. гОдине, спрОвела пОступак Отварања
пОнуда, о чему је еачинила Записник 0 Отварању пОнуда бр. 1-02-4047-12/19-7 од 27.06.2019.

гОдине а накОн тОга приступила прегледу и стручној Оцени пОнуда, 0 чему је еачинила

Извештај 0 стручнОј Оцени пОнуда бр. 1-02-4047-12/19-8 Од 27.06.2019. гОдине, у којем је
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да је благовремено, тј. до дана 27.06.2019. године, до 10:00 часова, примљена 1
понуда, понуђача:

1. PRO - KOMERC DOO, 111476 Београд, Водоводска 158, код наручиоца заведена
под бр. 1-02-4047-12/19-6 од 27.06.2019. године, у 09:08 часова, по цени од
1.999.128,00 динара без ПДВ, односно 2.385.615,60 динара са ПДВ.
да није било одбијених понуда;
да након спроведене стручне оцене понуда, није било основа за рангирање понуда
применом критеријума за доделу уговора - најнижа понуђена цена, јер је прибављена

само једна прихватљива понуда, понуђача PRO - KOMERC DOO, 111476 Београд,
Водоводска 158, чија је понуда код наручиоца заведена под бр. 1-02-4047-12/19-6 од
27.06.2019. године, по јединичним ценама наведеним у понуди, с тим да вредност
укупно испоручених предметних добара током периода важења уговора не може
прелазити износ средстава предвиђених Одлуком о покретању овог поступка, од
2.000.000,00 динара без ПДВ, односно 2.400.000,00 динара са ПДВ, те је наручиоцу
предложено доношење Одлуке о додели уговора наведеном понуђачу, у складу са чл.
107. ст. 3. и чл. 108. Закона.
На 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 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.
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