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Број : 1-02-4042-18/ 19-11
Датум: 16.09.2019.

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 Регулаторне агенције за
електронеке комуникације и поштанске услуге („Службени гласник РС", бр. 125/15 и 30/16) и
члана 109. став І. Закона о јавним набавкама („Службени глаеник РС", бр. 124/12, 14/15 и
68/15), директор Регулаторне агенције за електронеке комуникације и поштанеке услуге доноси

ОДЛУКУ
о обустави поступка
Обуставља се отворени поступак за јавну набавку услуга - Оптимизација предикционик
модела за радио дифузне опсеге, унапређење и проширење постојећег софтверског пакета

ATDI, ca одржавањем, број 1-02-4042-18/19, будући да нису испуњени услови за доделу уговора
јер није прибављена ниједна прикватљива понуда.
Образложење
Наручилац ј е дана 18.06.2019. године, донео Одлуку број : 1-02-4042-18/ 19 о покретању
отвореног поступка, за јавну набавку услуга — Оптимизација предикционик модела за радио
дифузне опсеге, унапређење и проширење постојеbег софтверског пакета ATDI, ca одржавањем.
Редни број јавне набавке 1-02-4042-18/19.
Пазив и ознака из општег речника набавке: 72210000 Услуге програмирања софтверскик

пакет производа.
Пабавка је предвиђена у Плану набавки за 2019. годину на позицији 1.2.35, а средства за
јавну набавку обезбеђена су у Финансијском плану за 2019. годину на конту 012010 — Софтвер
и остала права.
Позив за подношење понуда објављен је дана 15.08.2019. године на Порталу јавник
набавки, Порталу службеник гласила Републике Србије u база прописа и интернет страници

наручиоца www.ratel.rs. Позивом за подношење понуда одређен је рок за подношење понуда до
16.09.2019. године, до 10:00 часова.
Укупно процењена вредностјавне набавке износи: 9.850.000,00 динара, без ПДВ-а.
До истека рока за подношење понуда, тј. до 16.09.2019. године, до 10,00 часова, на адресу
наручиоца пристигле је једна понуда и то:
Број под којим
је понуда заведена

Назив или шифра понуђача

Да~м
пријема

~ат пријема
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Ibis-instruments doo, yn. Тошин бунар
1 -02-4042-18/19-7

бр. 272, Београд, са подизвођачем
16.09.2019.
Mobycore doo, Београд — Земун, ул.
Мајевичка бр. 2е.
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Неблаговременик понуда није било.
Поступак отварања понуда спроведен је у просторијама Регулаторне агенције за
е[пектронске комуникације и поштанске услуге, Београд, ул. Палмотићева бр. 2, дана 1 б.09.2019.
године, са почетком у 10:30 часова.
Понуде које су одбијене, разлог за њиково одбијање и понуђена цена тик понуда:

- понуда број 1-02-4042-18/19-7 од 16.09.2019. године понуђача Ibis-instruments doo,
Београд, која је поднета са подизвођачем Mobycore doo, Београд — Земун оцењена као
неприкватљива, из разлога што укупно понуђена цена од 206.350,00 евра без ПДВ, што према
средњем курсу Народне банке Србије на дан отварања понуда, од 117,6136 динара заједан евро,
износи 24.269.566,40 динара без ПДВ-а, прелази износ процењене вредности набавке од
9.850.000,00 динара, без ПДВ-а.
Подаци из понуде:
Укупна понуђена цена без ПДВ: 206.350,00 евра од чега укупно понуђена цена за
Оптимизацију модела пропагације за радио-дифузну службу (два опсега) за територију
Републике Србије износи 191.400,00 евра без ПДВ-а и укупно понуђена цена за лиценцу за HTZ
Communications, ATDI software, са подршком за период од три године 14.950,00 евра без ПДВ-а,
што према средњем курсу Народне банке Србије на дан отварања понуда, од 117,6136 динара за
један евро, износи 24.269.566,40 динара без ПДВ-а за укупно понуђену цену, односно укупно
понуђена цена за оптимизацију модела пропагације за радио-дифузну службу (два опсега) за
територију Републике Србије износи 22.5 1 1.243,00 динара без ПДВа и укупно понуђена цена за
лиценцу за HTZ Communicatioпs, ATDI software, са подршком за период од три године износи
1.758.323,32 динара без ПДВ-а.
Укупна понуђена цена са ПДВ: 247.620,00 евра од чега укупно понуђена цена за
Оптимизацију модела пропагације за радио-дифузну службу (два опсега) за територију
Републике Србије износи 229.680,00 евра са ПДВ-ом, и укупно понуђена цена за лиценцу за
HTZ Communications, ATDI software, ca подршком за период од три године 17.940,00 евра са
ПДВ-ом, што према средњем курсу Народне банке Србије на дан отварања понуда, од 117,6136
динара за један евро, износи 29.123.479,60 динара са ПДВ-ом, за укупно понуђену цену,
односно укупно понуђена дена за оптимизацију модела пропагације за радио-дифузну службу
(два опсега) за територију Републике Србије износи 27.013.491,60 динара са ПДВ-ом, и укупно
понуђена цена за лиценцу за HTZ Communications, ATDI software, ca подршком за период од три
године износи 2.109.987,98 динара са ПДВ-ом.
Рок плаћања: 15 дана од дана достављања профактуре/фактуре.

Рок за испоруку HTZ Communications, ATDI software лиценце: 30 дана од дана
закључења уговора.
Рок важења понуде: 60 дана од дана отварања понуде.
Начин примене методологије за доделу пондера: У предметном поступку јавне набавке
критеријум за доделу уговора је „најниже понуђана цена". Имајуbи у виду да је достављена
једна понуда која је оцењена као неприкватљива није било услова за примену наведеног
критеријума.
Чланом 3. став 1. тачка 33) Закона је прописано да је „прикватљива понуда она понуда
која је благовремена, коју наручилац није одбио због битник недостатака, која је одговарајућа,
која не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази
износ процењене вредности јавне набавке".
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Чланом 109. став 1. Закона је прописано да наручилац доноси одлуку о обустави
поступка јавне набавке на основу извештаја о стручној оцени понуда, уколико нису испуњени
услови за доделу уговора или одлуке о закључењу оквирног споразума, односно уколико нису
испуњени услови за доношење одлуке о признавању квалификације.
Имајући у виду наведено, Комисија за јавну набавку, је након стручне оцене понуда, у
Извештају о стручној оцени понуда, предложила директору наручиоца да у отвореном поступку
јавне набавке услуга - Оптимизација предикционих модела за радио дифузне опсеге,

унапређење и проширење постојећег софтверског пакета ATDI, ca одржавањем, број 1-02-404218/19, донесе одлуку о обустави поступка, јер није прибављена ниједна прихватљива понуда.
Директор наручиоца прихватиоје предлог Комисије зајавну набавку о обустави поступка,
те је у складу са чланом 109. став 1. Закона донета одлука као у диспозитиву.
Ову одлуку објавити на Порталу јавник набавки и на интернет страници наручиоца
www.ratcl.rs y року од 3(три) дана од дана доношења.
Поука о правном ередетву: Против ове одлуке понуlјач може наручиоцу поднети захтев за
заштиту права у року од 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних
набавки.
-

дHРТ9Р /7____
др Владица Тинтор
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