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Број : 1-02-4047-18/20-8
Датум: 28.10.2020.
Београд
На оенову чл. 17. Закона о електронеким комуникацијама („Сл. глаеник РС", бр. 44/10,
60/13-УС, 62/14 и 95/18 - др. закон), чл. 21. Статута Регулаторне агенције за електронеке
комуникације и поштанеке уелуге („Сл. глаеник РС", бр. 125/14 и 30/16), чл. 107. ет. 3. и чл.
108. Закона о јавним набавкама („Сл. глаеник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем текету:
Закон) и Извештаја Комиеије за јавну набавку бр. 1-02-4047-18/20-7 од 28.10.2020. године,
директор Регулаторне агенције за електронеке комуникације и поштанске уелуге (у даљем
текету:наручилац),доноеи

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
у поступку јавне набавке мале вредности добара - Повеliање капацитета хибридног
система за напајање даљински управљаних контролно мерних станица
бр. 1-02-4047-18/20

Додељује ее уговор понуђачу BENNING POWER ELECTRONICS doo Beograd,
11186 Београд, Ратарски пут 356, чијаје понуда код наручиоца заведена под бр. 1-02-404718/20-5 од 27.10.2020. године, по цени од 1.080.000,00 динара без ПДВ, одноено
1.296.000,00 динара са ПДВ.
Образложење
На основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке меле вредноети бр. 1-02-404718/20 од 18.06.2020. године, за јавну набавку добара - Повећање капацитета хибридног система
за напајање даљинеки управљаних контролно мерник станица, назив и ознака предмета из Општег
речника набавки: Батерије - 31440000, процењене вредноети 1.900.000 динара, наручилац је
донео Решење о образовању Комиеије за јавну набавку бр. 1-02-4047-18/20 од 18.06.2020.
године, која је припремила Конкурену документацију бр. 1-02-4047-18/20-3 од 16.10.2020.
године и иетовремено објавила Позив за подношење понуда и Конкурену документацију, на
Порталу јавних набавки и интернет етраници наручиоца, дана 16.10.2020. године.
Комисија за јавну набавку је, дана 27.10.2020. године, епровела поетупак отварања
понуда, о чему је еачинила Запиеник о отварању понуда бр. 1-02-4047-18/20-6 од 27.10.2020.
године а након тога приетупила прегледу и стручној оцени понуда, о чему је еачинила
Извештај о стручној оцени понуда бр. 1-02-4047-18/20-7 од 28.10.2020. године, у којем је
констатовано:
да је благовремено, тј. до дана 27.10.2020. године, до 10:00 чаеова, примљена 1

понуда, понуђача:

1. BENNING POWER ELECTRONICS doo Beograd, 11186 Београд, Ратарски пут
356, код наручиоца заведена под бр. 1-02-4047-18/20-5 од 27.10.2020. године, у
09:00 часова.
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ПОдаци из пОнуде:
Броi под којимје понуда заведена код понуђача: 56 Од 26.10.2020. гОдине
Назив или шифра понуђача: BENNING POWER ELECTRONICS doo Beograd
Понvђена иена:

-

Укупна цена без ПДВ 1.080.000,00 динара
ИзнОс ПДВ: 216.000,00 динара
Укупна цена са ПДВ: 1.296.000 динара

Подаци из понуде који су одређени као елементи криrперијума:

-

Укупна цена без ПДВ: 1.080.000,00 динара

Други подаци из понуде:

-

-

Понуда се пОдн0еи: еамОсталн0
Начин плаћања: уплатама на рачун пОнуђача
Услов плаБања: пОнуђачу није дОзвољено да захтева аванс
Рок плаћања: 30 дана
Рок испОруке и извршења дОдатник услуга: 90 дана
Место испОруке и мОнтаже и пОвезивања: ДУКМС Повлен
Меет0 испОруке Техничке документације: ПалмОтиliева 2, 11103 Београд
Гарантни рОк: 24 месеца
Рок важења пОнуде: 30 дана

да није било Одбијених пОнуда;
да накОн спрОведене стручне оцене пОнуда, није бил0 оснОва за рангирање пОнуда
применОм критеријума за дОделу угОвОра - најнижа понуђена цена, јер је прибављена

сам0 једна прикватљива понуда, пОнуђача BENNING POWER ELECTRONICS doo
Beograd, 11186 Београд, Ратарски пут 356, чија је пОнуда кОд наручи0ца заведена
под бр. 1-02-4047-18/20-5 од 27.10.2020. године, по цени од 1.080.000,00 динара без
ПДВ, одн0ено 1.296.000,00 динара са ПДВ, те је наручи0цу 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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