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Репубnикл Србијл

РАТЕЛ

Ре гу ллторнл лгеицијл зл
слекrронске комуниклције
и поиплнске услуге

Број : 1-02-4044-6/ 14-14
Датум: 16.09.2014.

Београд
Ha основу чл. 108. и чл. 36. ст. 11 Закона jaBuuM набавкама („Службени гласник
РС", број 124/2012), Наручилац- Регулаторна аг ё нција за електронске комуникације и
поштанске услуге (РАТЕЛ) о б ј a в љ у ј е

o

ОДЛКУ
додели уговора у прег ~ варачком поступку

без објављивања позива а подношење понуда
1. Наручилац - Регулаторна агенција за електрlонске комуникације и поштанске услуге

(РАТЕЛ), улица ВишњиБева број 8, 11000 Бе ~ град, www.ratel.rs
2. Врста Наручиоца: Остало. Наручилац ј е основан Законом 0 електронским
комуникацијама („Службени гласник PC" број 44/2010), као регулаторно тело у
области електронских комуникација;

3. Предмет јавне набавке је набавка услуга - І напредни тренинг за Agilent даљински
управљане мерне станице, a назив и ознака општег речника набавке је 79632000 Услуге обуке особља.

4. Набавкаје предвиђена у Плану набавки за 20 14. годину на позицији 1.2.25.

5. За јавну набавку ycnyra - напредни тренин~г за Agilent даљински управљане мерне
станице број 1-02-4044-6/14, сходно чл. 36. c JIгав 1. тачка 2) Закона 0 јавним набавкама
(„Службени гласник PC", број 124/2012), ё проводи се преговарачки поступак без
објављивања позива за подношење понуда. Јавна набавка се спроводи no Мишљењу
Управе за јавне набавке бр. 404-02-2499/14 од 3 1.07.2014.године (дел. бр. Наручиоца
број 1-02-4044-6/14-3).

6. Процењена вредностјавне набавке износи 1. 00.000,00 динара без ПДВ-а.

~

7. Како се спроводи се преговарачки поступа С без објављивања позива за подношење
понуда, npucTurnaje само 1 понуда.

8. Уговор је додељен понуђачу: „IBIS instrurrtents d.o.o.", Тошин Бунар 282, Београд,
директор Бранко Попови ћ , ПИБ: 100421862; матични број: 17146165; Рачун број 34035428-55; шифра делатности: 2630; Обвезни С ПДВ: Да.

~

Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
Вишњиtiева 8, 11000 Београд, Република Србија
Контакт центар и факс: 011 3242 673

www.ratel.rs

9. Додељен је уговор у кориет понуде: цена из -Іоеи 9.500,00 EUR, што према ередњем
курсу НБС-а од 118,8462 износи 1.129.038,90 динара без ПДВ-а.
10. Уговор се закључује до реализације предмет 4 уговора, односно најкасније 20.12.2014.
године.
ОБРАЗЛОЖ Ё ЊЕ

У поступку ј авне набавке услуга - напредни тренинг за Agilent даљински управљане
мерне етанице, број 1-02-4044-6/14, за коју ее спроводен преговарачки поетупак без
објављивања позива за подношење понуда, Позив з ~ подношење понуда број 1-02-4044-6/147 од 26.08.2014. године, заједно еа Конкуреном документацијом број 1-02-4044-6/14-8,
упућен ј е понуђачу: „IBIS instruments d.o.o. ", из Беог ада.
У року за доетављање понуда, до 16.09.201 . године, до 12.00 чаеова no локалном
~

времену, благовремено је приетигла понуда:
Ред.
број

Број под којим је
понуда заведена

1.

1-02-4044-6/14-10

"

Назив понуђача

Датум
пријема

Време
пријема

Ibis Instruments", Београд, Тошин
бунар 272, из Беогр ~ ада

11.09.2014.

11:29

у 12.30 часова no локалном времену,
обављено је јавно отварање благовремено приетигла понуде.
Након отварања понуде, Комиеија за јавну набавку образована Решењем директора
Последњег дана за доетављање понуде,

Регулаторне агенције за електронеке комуникације и поштанске услуге (РАТЕЛ) (у даљем
тексту: Агенција), 0 образовању Комиеије за јавну -Іабавку (у даље, тексту: Комисија), број
1-02-4044-6/14-5 од 06.08.2014. године, еачинила је Записник 0 отварању понуда и поетупку
преговарања бр. 1-02-4044-6/14-12. Након јавног отварања понуда Комиеија је отворила

поетупак преговарања. У екладу са конкуреноп документацијом бр. 1-02-4044-6/14-8,
елементи преговарању су: a a) Цена, 6) Рок за изЕ ршење услуге. Поступак преговарања ј е
окончан у нултој фази, јер понуђач потврдио врейноет елемената преговарања из понуде,
тако даје комисија конетатовала да еу најповољнији услови за елементе преговарања дати у

понуди понуђача.
Након завршеног поступка отварања пону а и поетупка преговарања, Комиеија је
дана 16.09.2014. приетупила стручној оцени пону е 0 чему је еачинила Извештај, који је
доетавила директору Агенције. У Извештају 0 стру ној оцени понуда бр. 1-02-4044-6/14-13,
Комиеијаје констатовала еледе ће:
➢ Понуда бр. 1-02-4044-6/14-10 је прихватљ ва у смиелу члана 3. Закона 0 јавним
набавкама („Службени глаеник РС", број 12 /2012);
предлаже
ее да се у екладу еа чл. 107. Зако а прихвати понуда бр. 1-02-4044-5/14-10
➢
понуђача

„ Ibis Instruments ".

➢ предлаже се да се у складу еа чл. 108. За $ она донеее Одлука

0

додели уговора у

кориет наведене пондуе.
Регулаторна агенција за електронске комуникације
Вишњиfiiева 8, 11000 Београд, Република Србија
Контакт цемтар и факс: 011 3242 673

www.ratel.rs
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поштанске услуге
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Поука о правном леку: Против ове одлуке мо щ е се изјавити зактев за заштиту права
понуђача у року од 10 дана од дана објављивања ов одлуке на ПОрталујавних набавки.

Доставити:
- Понуђачу;
- Ha објавју Портал ЈН и сајт;
- Архиви.

Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
Вишњиfiiева 8. 11000 Београд, Република Србија
Контакт центар и факс: 011 3242 673

www.ratel.rs
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