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Регулаторна arенци~а за
слектомске комунихациk
и поттанске успуге

Број : 1-02-4047-18/17-8
Датум: 28.12.2017.
Београд
На основу члана 17. Закона о електронеким комуникацијама („Сл. глаеник РС", бр.
44/2010 и 60/2013 - одлука УС) и чл. 107. и 108. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС", број 124/2012, 14/15 и 68/15), директор Регулаторне агенције за електронеке
комуникације и поштанске уелуге д о н о е и

ОДЛУКУ
о додели уговора
I. У поетупку јавне набавке добара — мерни прибор за потребе Регулаторне агенције за
електронске комуникације и поштанеке уелуге, за коју се епроводи поетупак јавне
набавке мале вредноети, ЈН бр. 1-02-4047-18/16 укупне процењене вредноети

1.000.000,00 динара без ПДВ, изабрана је понуда понуђача Ве1 Systems d.o.o. Beograd,
Тоше Јовановића 7, Београд, еа укупном понуђеном ценом без ПДВ 7.120,01 Евра,
односно 851.068,32 РСД, укупна цена еа ПДВ 8.544,01 Евра, одноено 1.021.281,75 РСД,
еагласно понуди бр. 1-02-4047-18/17-5 од 12.12.2017. године.

II. Одлуку о додели уговора доетавити понуђачу у року од три дана од дана доношења
одлуке.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
За јавну набавку добара — мерни прибор за потребе Регулаторне агенције за електронеке
комуникације и поштанеке уелуге, укупне процењене вредноети 1.000.000,00 динара без
ПДВ, за коју се епроводи поетупак јавне набавке мале вредноети, у екладу еа Одлуком о
покретањујавне набавке бр. 1-02-4047- 1 8/ 1 7 од 30.08.2017. године.
Предмет јавне набавке је набавка добара — мерни прибор, а назив и ознака из општег речника
набавке је 31330000-8 Коакеијални каблови и 31700000-3 Електронеки, електромеханички и
електротехнички материјал.
Врста поступкајавне набавке: јавна набавка мале вредноети.
Укупна процењена вредноет јавне набавке изноеи 1.000.000,00 динара без ПДВ.
Позив за подношење понуда објављен је дана 29.11.2016. године, од етране Наручиоца —
Регулаторне агенције за електронеке комуникације и пошптанеке уелуге, (у даљем текету:

Агенција), Београд, Палмотићева број 2, на Порталу УЈН (www.ujn.gov.rs) u на интернет
етраници наручиоца (www.ratel.rs).
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Поступак отварања понуда епроведен је у Београду, у улици Палмотићева број 2, у
просторијама седишта Агенције, дана 13.12.2016. године еа почетком у 11.00 чаеова.
Отварање понуда епровела је Комиеија образована Решењем директора Агенције, број 1-024047-18/17-1 од 30.08.2017. године, чији еу чланови приеутни у еледећем еаставу:
1) Милош Јосиповић — предеедник комисије,
2) Душко Костић — заменик председника комисије,
3) Жељко Гагови)=i - члан комиеије, елужбеник зајавне набавке.
На отварању понуда није било представника понуђача.
До дана 13.12.2017. године, до 10.00 часова по локалном времену, благовремено је приетигла
еледеl-iа понуде понуђача:
Ред.
бр.

Број под којим је
понуда заведена

1.

1-02-4047-18/17-5

Назив понуђача

Ве1 Systems d.o.o. Beograd,
Тоше Јовановића 7, Београд

Датум
пријема

Време
пријема

12.12.2016.

8.59 h

Неблаговремених и оштећених понуда није било.
Понуда је отворена јавно. Приликом отварања понуде, Комиеија је прочитапа назив
понуђача, број под којим је понуда заведена и еадржину понуде која ее односи на документа
потребна за доказивање обавезних и додатних уелова из чланова 75. и 76. Закона о јавним
набавкама и конкурсне документације, као и друге податке из понуде, без упуштања у оцену

исправноети понуда.
Елементи понуда понуђача
Понуђач
Р

1.

2••
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Документација
и други подаци из понуде
Доказ о испуњеноети услова за учешfiiе у поетупку јавне набавке -

Прилог П 1
Образац понуде
Модел уговора
Образац етруктуре понуђене цене
Образац изјаве о независној понуди
Образац изјаве о обавезама понуђача на оенову члана 75. ет.
2 ЗЈН
Начин давања понуде
УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ (за еве ставке од 1 до 19)

(EUx/rnсд)
9.

Укупно ПдВ (EUR/РсД)

10.

Укупна цена еа ПДВ (за све ставке од 1 до 19) (EUR/РСД)

11.
12.
13.

Понуда важи (дана) (не краће од 60 дана)
Рок иепоруке (дана) (не дужи од 90 дана)
Рок плаћања (дана) (минимум 15, максимум 45 дана)
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Напомене:
-

Ознака "да" у табели значи даје документ попуњен, потписан и оверен печатом понуђача
* Према средњем курсу НБС на дан отварања понуде 1 EUR = 119,5319 РСД

Није било недостатака код приспеле понуде.
Поступак отварања понуда завршен је у 11.20 часова.
Након јавног отварања понуда, Комисија је сачинила Записник о отварању понуда, који је
послат понуђачу електронским путем у Законом прописаном року.
Након израде Записника о отварању понуде, Комисија је приступила детаљном прегледу и
стручној оцени поднете понуде, како би утврдила да ли је прихватљива и одговарајућа.
Комисија је утврдила да је приспела понуда одговарајућа и прихватљива, односно да
потпуно испуњава захтеве из Закона и конкурсне документације, да потпуно испуњава све
услове из техничке спецификације, да не ограничава, нити условљава права наручиоца или
обавезе понуђача и да не прелази износ процењене вредности јавне набавке.
Након завршене стручне оцене понуда, Комисија предлаже директору Агенције да, сагласно
чл. 3., 105., 107. и 108. Закона, а на основу критеријума најниже понуђене цене, донесе

Одлуку о додели уговора понуђачу Ве1 Systems d.o.o. Beograd, Tome Јовановића 7,
Београд, са укупном понуђеном ценом без ПДВ 7.120,01 Евра, односно 851.068,32 РСД,
укупна цена са ПДВ 8.544,01 Евра, односно 1.021.281,75 РСД, сагласно понуди бр. 1-02-404718/17-5 од 12.12.2017. године.

Поука о правном леку:
Против ове одлуке може се изјавити захтев за заштиту права понуђача у року од 5 дана од
дана пријема ове одлуке.

ДИРЕКТОРГ
др Влаđица Тинтор
Доставити:
- Понуђачима
- Архиви
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