І нii~i m~nidoAio

Репубпика СрбиЈа

~~

РАТЕЛ

Рторна
егула агенција за

елекТронске комуникациk
и поипанскеуслуге

v

Број : 1-02-4045-4/ 15-9
Датум: 20.10.2015.

Београд
Ha основу члана 17. Закона 0 електронским комуникацијама („Службени гласник PC" број

44/2010, 60/13-УС и 62/14) и чл. 107. и 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", број
124/2012, 14/15 и 68/15), директор Регулаторне агенција за електронске комуникације и поштанске
услугедоноси
ОДЛУКУ

о додели уговора
I У поступку јавне набавке услуге оглашавања, број 1-02-4045-4/15, за коју се спроводи
отворени поступак, изабрана је као најповољнија понуда понуђача „Данграф д.о.о.", из
Београда, бр. 1-02-4045-4/15-5 од 13.10.2015. године.

III Уговор ојавној набавци ca понуђачем чијаје понуда изабрана као најповољнија закључиће
ce no истеку рока за подношење зактева за заштиту права из члана 149. Закона 0 јавним

набавкама („Службени гласник РС", број 124/2012, 14/15 и 68/15), у вредности до висине
средстава у финансијском плану.
III Одлуку 0 додели уговора објавити и доставити понуђачу у року од три дана од дана

доношења одлуке.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Јавна набавка спроведа у складу са Одлуком 0 покретању јавне набавке услуге оглашавања,
број 1-02-4045-4/15 од 18.08.2015. године, a процењена вредност исте износи 5.500.000,00 динара без
ПДВ-а.
Дана 23.09.2015. године, Позив и Конкурсна документација (у даљем тексту: Конкурсна
документација) су послати понуђачу „Данграф д.о.о.", Алексе Ненадови ћ а 19-23, Београд. У року за
достављање понуда, до 13.10.2015. године, до 10.00 часова no локалном времену, благовремено су
пристигла понуда следе ћ ег понуђача:
Ред.
број

Број под којим је
понуда заведена

Назив понуђача

1.

1-02-4045-4/15-5

„Данграф д.о.о.",
Алексе Ненадовиliа 19-23, Београд

Датум

Време

npujeMa

npujeNla

13.10.2015.

09.29

Последњег дана за достављање понуда, у 10.30 часова no локалном времену, обављено је и
отварање благовремено пристиглик понуда. Ha самом отварању понуде, након провере да ли су

приложени сви докази 0 испуњености обавезних услова, без упуштања у оцењивање исправности,
извршеноје читања понуда:
bpoj под којимје понуда заведена: 1-02-4045-4/15-5;
Назив понуђача: „Данграф д.о.о.", Алексе Ненадовиliа 19-23 11000 Београд,
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Понуђач понуду подноси самостално;
Понуда важи 40 дана од дана отварања;
Рок за објављивање огласа износи 2 дана, од дана npujeMa ornaca u писменог зактева за
објављивање путем факса или електронске поште.
Дневни тираж износи 24.500 примерака.
Укупна понуђена цена без ПДВ-а из Обрасца понуде (укупна цена без ПДВ-а из ОДЕЉКАОбразац струк»гуре цене (збирред 6, Табеле 1 и 2)): 1.146.541,00 динара.
Укупна понуђена цена са ПДВ-ом из Обрасца понуде: 1.375.849,00 динара.

Након отварања понуде и оцене исправности, утврђено је да понуда Понуђача „Данграф
из Београда, бр. 1-02-4045-4/15-5 од 13.10.2015. године, испуњава услове за учеш ћ е у
поступку јавне набавке у смислу чланова 75. и 76. Закона и Конкурсне докуменатција, те да су
испуњени услови да се отпочне са поступком преговарања.
У конкурсној документацији је прописано да су елементи уговора 0 којима се преговарало: a)
Цена, 6) Рок за објављивање огласа. Поступак преговарања се одвијао на следеliи начин: Комисија
за јавно отварање понуда и преговарања 1ie прочитати понуду понуђача за rope наведена 2 елемента
(0 круг преговарања), затим присутном овлашl"iеном представнику понуђача поставља питање „да ли
постоји могу ћ ност да cc дају повољнији услови у погледу ова 2 елемента (нижа цена, кра ћ и P0K за
објављивање огласа)". Услов преговарања је да цена није смела да пређе процењену вредност
набавке, као и првобитно понуђену цену из понуде у отвореном поступку 1-02-4042-21/15.Поступку
преговарања је присуствовао овлашl i- ени представник понуђача. У преговарању са овлашБеним
предстаавником понуђача cc дошло до следеliик вредности елемената преговарања:
Рок
за
Кру
објављивање
Цена без ПДВ-а
г
0

1.146.541,00

2 дана

1

1.146.541,00

1 дана

Након преговарања, у Извештају 0 стручној оцени понуде је предложено да се, скодно чл.
107. CT. 3. Закона донесе Одлука 0 додели уговора у корист најповољније и једине понуде понуђача
„Данграф д.о.о.", из Београда, бр. 1-02-4045-4/15-5.
Ha основу Извештаја, сагласно члану 105. a y вези са чл. 3, 107. и 108. Закона, донета је
одлука као у диспозитиву.
Поука о правном леку: Против ове одлуке може cc изјавити зактев за заштиту права
понуђача у року од 10 дана од дана објаве ове одлуке.

Доставити:
- Понуђачу;
- Архиви
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