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РЕГУЛАТОРНА АГЕНЦИЈА ЭА

ЕЛЕКТРОНСКЕКОМУНИКАЦИЈЕ
И ПОШТАНСКЕ VСЛУГЕ

БрОј : 1-02-4047-14/20-22
Датум: 08.09.2020.
Бе0град
На ОснОву члана 17. ЗакОна 0 електрОнским кОмуникацијама („Службени гласник РС",
бр. 44/10, 60/13-УС, 62/14 и 95/18), члана 21. Статута РегулатОрне агенције за електрОнске
кОмуникације и пОштанске услуге („Службени гласник РС", бр. 125/14 и 30/16) и чл. 3, 105,
107. и 108. ЗакОна 0 јавним набавкама („Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15),
директОр РегулатОрне агенције за електрОнске кОмуникације и пОштанске услуге дОнОси

ОДЛУКУ
о додели уговора

У пОступку јавне набавке мале вреднОсти дОбара - таблети и друга пОм0ћна Опрема,

брОј 1-02-4047-14/20, дОдељује се угОвОр првОрангиранОм пОнуђачу ROYAL COMMERCE
DOO, ДОнска 5/1 Г, Бе0град, сагласн0 пОнуди брОј 1-02-4047-14/20-17 Од 27.08.2020. гОдине
у 09,30 часОва, у укупнОм изнОсу Од 438.820,00 динара без ПДВ.
Образложење
Јавна набавка добара - таблети и друга пОм0ћна Опрема, спрОвОди се у пОступку јавне
набавке мале вреднОсти, у складу са ОдлукОм 0 пОкретању јавне набавке брОј 1-02-404714/20 Од 04.06.2020.гОдине.
Предмет ј авне набавке брОј 1-02-4047-14/20 су дОбра - Таблети и друга пОм0ћна
Опрема.
Назив и Ознака из Општег речника набавке је: 32250000 - мОбилни телефОни.
ПрОцењена вреднОстјавне набавке укупн0 изнОси 495.000 динара без ПДВ.
Набавкаје предвиђена у Плану набавки за 2020. гОдину на пОзицији 1.1.19., а средства
зајавну набавку Обезбеђена су у ФинансијскОм плану за 2020. гОдину на кОнту 023320.
ПОзив за пОднОшење пОнуда Објављен је на ПОрталу јавних набавки и на ПОрталу
Наручи0ца - РегулатОрне агенције за електрОнске кОмуникације и пОштанске услуге (у даљем
тексту: Агенција), Бе0град, ПалмОтићева број 2, дана 18.08.2020. гОдине.
У рОку за пОднОшење пОнуда, д0 27.08.2020. гОдине, д0 10.00 часОва п0 лОкалнОм
времену, благОвремен0 су пристигле понуде пет пОнуђача:

- REXTON DOO, Бе0град, Катанићева 1, брОј 1-02-4047-14/20-13 Од 25.08.2020.
гОдине у 9,00 часОва;
ПОдаци из пОнуде:
ПОнуђач пОнуду пОднОси самОсталн0;
ПОнуда важи: 30 дана Од дана Отварања;
Укупна пОнуђена цена без ПДВ: 441.483,34 динара;
Укупна пОнуђена цена са ПДВ: 529.780,00 динара.
РОк плаћања: 15 дана Од дана пријема фактуре;
РОк испОруке: 15 дана Од дана закључења угОвОра;
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Гарантни рок за таблет: 12 месеци;
Гарантни рок за тастатуру: у складу са условима произвођача;
Гарантни рок за миша: у складу са условима произвођача.
— BTR Co doo, Нови Београд, Гандијева 19/50, број 1-02-4047-14/20-14 од
26.08.2020. године у 12,50 часова;
Подаци из понуде:
Понуђач понуду подноси самостално;
Понуда важи: 30 дана од дана отварања;
Укупна понуђена цена без ПДВ: 450.000,00 динара;
Укупна понуђена цена са ПДВ: 540.000,00 динара.
Рок плаћања: 45 дана од дана пријема фактуре;
Рок испоруке: 30 дана од дана закључења уговора;
Гарантни рок за таблет: у складу са условима произвођача.
Гарантни рок за тастатуру: у складу са условима произвођача.
Гарантни рок за миша: у складу са условима произвођача.

— KATALOG DOO, Лесковад,Степе Степановића 3, број 1-02-4047-14/20-15 од
26.08.2020. године у 14,00 часова;
Подаци из понуде:
Понуђач понуду подноси самостално;
Понуда важи: 30 дана од дана отварања;
Укупна понуђена цена без ПДВ: 444.959,46 динара;
Укупна понуђена цена са ПДВ: 535.951,35 динара.
Рок плаћања: 15 дана од дана пријема фактуре;
Рок испоруке: 30 дана од дана закључења уговора;
Гарантни рок за таблет: 24 месеца;
Гарантни рок за тастатуру: у складу са условима произвођача;
Гарантни рок за миша: у складу са условима произвођача.

— ELEKTRONIK PARTNER DOO, Нови Београд, др Ивана Рибара 146, број 1-024047-14/20-16 од 27.08.2020. године у 08,00 часова;
Подаци из понуде:
Понуђач понуду подноси самостално;
Понуда важи: 30 дана од дана отварања;
Укупна понуђена цена без ПДВ: 577.000,00 динара;
Укупна понуђена цена са ПДВ: 692.400,00 динара.
Рок плаћања: 15 дана од дана пријема фактуре;
Рок испоруке: 15 дана од дана закључења уговора;
Гарантни рок за таблет: у складу са условима произвођача;
Гарантни рок за тастатуру: у складу са условима произвођача;
Гарантни рок за миша: у складу са условима произвођача.

— ROYAL COMMERCE DOO, Донска 5/1 Г, број 1-02-4047-14/20-17 од
27.08.2020. године у 09,30 часова.
Подаци из понуде:
Понуђач понуду подноси самостално;
Понуда важи: 30 дана од дана отварања;
Укупна понуђена цена без ПДВ: 438.820,00 динара;
Укупна понуђена цена са ПДВ: 526.584,00 динара.
Рок плаћања: 15 дана од дана пријема фактуре;
Рок испоруке: 30 дана од дана закључења уговора;
Гарантни рок за таблет: у складу са условима произвођача;
Гарантни рок за тастатуру: у складу са условима произвођача;
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Гарантни рок за миша: у складу са условима произвођача.
Неблаговремених понуда није било.
Након јавног отварања и читања понуда, те након провере да ли су приложени сви
докази о испуњености обавезних услова, без упуштања у стручну оцену, Комисија је
утврдила да код достављених понуда нема недостатака.
Записник о отварању понуда је након израде послат понуђачима електронском и
редовном поштом.
Комисијаје приступила детаљном прегледу и стручној оцени, како би утврдила да ли
су поднете понуде прихватљиве и одговарајуће.
Понуде које су одбијене, разлог за њиково одбијање и понуђена цена тих понуда:

Понуду понуђача ELEKTRONIK PARTNER DOO, заведену под бројем 1-02-404714/20-16 од 27.08.2020. године у 08,00 часова, са укупно понуђеном ценом у износу од
577.000,00 динара без ПДВ, Комисија је оценила као неприхватљиву, јер прелази процењену
вредностјавне набавке која износи 495.000,00 динара без ПДВ.
Стручном оценом, Комисија је утврдила да су остале поднете понуде прихватљиве и
одговарајуће, с обзиром да потпуно испуњавају захтеве из Закона и конкурсне
документације, да не ограничавају нити условљавају права наручиоца или обавезе понуђача
као и да цене из понуда не прелазе износе процењене вредности јавне набавке.
Комисија је применила критеријум за доделу уговора "најнижа понуђена цена" и
сачинила ранг листу понуђача:

Прворангирани понуђач: ROYAL COMMERCE DOO, Донска 5/1 Г, понуда број 1-024047-14/20-17 од 27.08.2020. године у 09,30 часова, за износ од 438.820,00 без ПДВ;

Другорангирани понуђач: REXTON DOO, Београд, Катанићева 1, број 1 -02-404714/20-13 од 25.08.2020. године у 9,00 часова, за износ од без ПДВ: 441.483,34 динара;

ТреБерангирани понуђач: KATALOG DOO, Лесковац,Степе Степановића 3, 1-024047-14/20-15 од 26.08.2020. године у 14,00 часова, за износ од 444.959,46 динара без ПДВ;
Четврторангирани понуђач: BTR Co doo, Нови Београд, Гандијева 19/50, 1-02-404714/20-14 од 26.08.2020. године у 12,50 часова, за износ од 450.000,00 динара без ПДВ.
Комисија је након прегледа и оцене понуда предложила директору Агенције да,
сагласно члану 3, 107. и 108. Закона, уговор о јавној набавци добара додели понуђачу

ROYAL COMMERCE DOO, Донска 5/1 Г, Београд, сагласно понуди број 1-02-4047-14/20-17
од 27.08.2020. године у 09,30 часова, са укупним износом од 438.820,00 динара без ПДВ.
Комисија је сачинила Извештај о стручној оцени понуда који је заједно са записником
о отварању понуда и целокупном документацијом насталом у поступку јавне набавке
доставила директору Агенције на даље одлучивање.
На основу Извештаја Комисије о стручној оцени понуда, сагласно члану 108. у вези са
чланом 3, 105. и 107. Закона, донетаје одлука као у диспозитиву.
Поука о правном средству: Против ове одлуке може се изјавити захтев за заштиту
права у року од 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавник набавки у складу са
одредбама Закона.
ИРЕКТ Р
,•
ган Пеј ић
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