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Број : 1 -02-4042-29/20- 12
Датум: 19.11.2020.
Београд
На основу члана 17. Закона о електронским комуникацијама (,.Службени гласник РС", бр.
44/10, 60/13-УС, 62/14 и 95/18-др. закон), члана 21. Статута Републичке агенције за електронске
комуникације (,,Службени гласник РС", бр. 125/14 и 30/16) и чл. 3, 105, 107. и 108. Закона ојавним
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

У поступку јавне набавке услуга — услуге и терминална опрема за потребе контроле
телекомуникационик услуга и мрежа оператора — ВИП сервиси, број 1-02-4042-29/20, додељује се

уговор понуђачу „VIP MOBILE" д.о.о., Булевар Милутина Миланковића бр. 1ж, 11070 Београд, за
понуду број 1-02-4042-29/20-7 од 12.11.2020. године у 11.15 сати, у износу од 976.992 динара без
ПДВ, односно 1.172.390,4 динара са ЛДВ.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Јавна набавка услуга — услуге и терминална опрема за потребе контроле телекомуникационик
услуга и мрежа оператора — ВИП сервиси, спроводи се у отвореном поступку, у складу са Одлуком о
покретањујавне набавке број 1-02-4042-29/20 од 11.6.2020. године.
Предмет јавне набавке су услуге и терминална опрема за потребе контроле
телекомуникационик услуга и мрежа оператора — ВИЛ сервиси.
Назив и ознака из општег речника набавкеје 71600000 Услуге техничког испитивања, анализе
и консалтинга.
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 тексту:
Наручилац), Београд, ул. Лалмотићева бр. 2, дана 12.10.2020. године.
Процењена вредностјавне набавке укупно износи 1.000.000,00 динара без ПДВ.
Дана 28.10.2020. године, Комисија за јавну набавку (у даљем тексту: Комисија), образована
Решењем директора Наручиоца, број 1-02-4042-29/20-1 од 11.6.2020. године, урадила је и објавила
Одлуку о измени и допуни конкурсне докуметације, заједно са измењеном конкурсном
документацијом.
У року за подношење понуда, до 12.11.2020. године до 12.00 часова по локалном времену,

благовременоје поднета понуда понуђача „VIP MOBILE" д.о.о., Булевар Милутина Миланковиfiiа бр.
1ж, 11070 Београд, која је код Паручиоца заведена под бројем 1-02-4042-29/20-7 од 12.11.2020.
године у ] 1.15 сати.
Комисија је последњег дана за подношење понуда, односно дана 12.11.2020. године, са
почетком у 12.35 сати по локалном времену, обавила јавно отварање благовремено поднете понуде,
без присуства овлашћеник представника понуђача.
Пакон отварања и читања понуде, те након провере да ли су приложени сви докази о
испуњености обавезник услова, без упуштања у стручну оцену, Комисија је утврдила да код
достављене понуде нема недостатака.
Поступакјавног отварања понуде завршенје у 12.45 сати.
Записник о отварању понудеје након израде послат понуђачу електронском поштом.
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Пакон израде Записника о отварању понуде, Комисија је наставила са радом и приступила
дета.љном прегледу и стручној оцени, како би утврдила да ли је поднета понуда прикватљива и
одговарајућа.

Приликом прегледа понуде понуђача „VIP MOBILE" д.о.о., Булевар Милутина Миланковића
бр. 1ж, 11070 Београд, број 1-02-4042-29/20-7 од 12.11.2020. године у 11.15 сати, Комисија је
утврдила да је понуђач попунио Образац структуре цена (Одељак VI) тако што је уписао цене за
укупне количине (број комада) на месечном нивоу али да ик није помножио са 24 месеца, како би се
добила укупна цена за период трајања уговора.
Такође, Комисијаје утврдила даје понуђач исту цену уписао и у Обрасцу понуде (Одељак V),
а према дефиницији из упутства о начину попуњавања Обрасца структуре цена, цена мора бити иста
као и цена из Обрасца понуде.
Како би Комисија имала понуду са исправном ценом, дана 13.1 1.2020. године, сагласно члану
93. став 4. Закона, доставилаје понуђачу исправку рачунскик грешки на сагласност.
Укупна понуђена цена након исправки рачунскик грешки за период од 24 месеца износи
976.992 динара без ПДВ, односно 1.172.390,4 динара са ПДВ.
Као рок за достављање сагласности Комисијаје одредила 17.1 1.2020. године, до 15.00 сати.

Дана 16.1 1.2020. године, понуђач „VIP MOBILE" д.о.о., Булевар Милутина Миланковића бр.
1 ж, 1 1070 Београд је доставио потпуну сагласност на исправке рачунскик грешки које су настале у
понуди број 1-02-4042-29/20-7 од 12.1 1.2020. године у 1 1.15 сати.
Пакон завршене стручне оцене понуде Комисија је утврдила да је понуда понуђача „VIP

MOBILE" д.о.о., Булевар Милутина Миланковиl-iа бр. 1ж, 11070 Београд, број 1-02-4042-29/20-7 од
1 2. 1 1.2020. године у 1 1.15 сати прикватљива и одговарајуl-iа, с обзиром да потпуно испуњава зактеве
из Закона и конкурсне документације, да не ограничава нити условљава права Наручиоца или обавезе
понуђача као и да цена из понуде не прелази износ процењене вредностијавне набавке.
Комисија је, применом критеријума „економски најповољнија понуда", оценила понуду на
следеl-iи начин:
Елементи критеријума

-

Назив елемента критеријума

К1

Укупна понуђена цена без ПДВ

К2

Терминална опрема у оквиру понуде
УКУПНО:

Број пондера
80 пондера
20 пондера
100 пондера

Елемент критеријума К1 — укупна понуђена цена:

К] = 80 * 976.992 / 976.992 = 80 * 1= 80
- Елемент критеријума К2 — Терминална опрема нуди у оквиру понуде (уколико се нуди):
Опис терминалне опреме (уколико се нуди)
Уколико понуђач уз сваки пакет понуди и терминалну опрему из Табеле под редним
бројем 1.
Уколико понуђач уз сваки пакет понуди и терминалну опрему, али тако да за поједине
лакете понуди терминалну опрему из Табеле под редним бројем (, а за поједине пакете
терминалну опрему слабијих каратктеристика од опреме из Табеле под редним бројем І.
Уколико понуђач уз неке од пакета, али не све, понуди терминалну опрему из Табеле под
редним бројем 1.
Уколико понуђач уз сваки пакет понуди и терминалну опрему чије су карактеристике
слабије од опреме из Табеле под редним бројем 1.
Уколико понуђач уз неке од пакета, али не све, понуди терминалну опрему чије су
карактеристике слабије од опреме из Табеле под редним бројем 1.
Уколико понуђач уопште не нуди терминалну опрему.
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Понуђенаје следеfiiа терминална опрема:
К2 = 10
- Коначна оцена:
КО=К1 +К2=80+ 10=90
Пакон завршене стручне оцене, Комисијаје предложила директору Наручиоца да сагласно чл.

3, 107. и 108. Закона, донесе Одлуку о додели уговора понуђачу „VIP MOBILE" д.о.о., Булевар
Милутина Миланковиliа бр. 1 ж, 11070 Београд, за понуду број 1-02-4042-29/20-7 од 12.1 1.2020.
године у 1 1.15 сати, у износу од 976.992 динара без ПДВ, односно 1.172.390,4 динара са ПДВ.
Комисија је сачинила Извештај о стручној оцени понуде, који је, заједно са Записником о
отварању понуде u целокупном документацијом насталом у поступку јавне набавке, доставила
директору Наручиоца на даље одлучивање.
На 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.

Поука о правном леку: Против ове одлуке може се изјавити захтев за заштиту права
понуђача у року од десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки у складу са
одредбама Закона.

Доставити:
- Сектору за правне и опште послове;
- Архиви.
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