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Република Србија

РАТЕЛ

Репубпичка агенци}а аа
2ЛСкiр ОнСКС КОМ)МИКЛlц1 ~ С

Број : 1-02-4044-2/ 13 -14
Датум: 21.08.2013.

Београд
Ha

основу чл. 36. CT. 11 Закона o jaBnu набавкама („Службени гласник РС", број
124/2012), Наручилац- Републичка агенција за е ектронске комуникације (РАТЕЛ) 0 б ј a в љ
уј е

од
o додели уговора у п

УКУ
еговарачком поступку

без објављивања пози a за подношење понуда
1. Наручилац - Републичка агенција за е ектронске комуникације (РАТЕЛ), улица
Вишњиhева број 8, 11000 Београд, www.r tel.rs
2. Врста Наручиоца: Остало. Наручила

је основан Законом

0

електронским

комуникацијама („Службени гласник P " број 44/2010), као регулаторно тело у
области електронскик комуникација;
3. Предмет јавне набавке број 1-02-4044-2 13, је услуга обуке за коришl'iење опреме и

софтвера произвођача „Rohde&Schwarz", н. ив и ознака из општег речника набавке је
79632000.
4. Набавкаје предвиђена у Плану набавки з 2013. годину na позицији 1.2.4.1, a средства
зајавну набавку обезбеђена су у Финанси ском плану за 2013. годину na конту 423311
- Услуге образовања и усавршавања запос ених.
5. За јавну набавку услуге обуке за коришh ње опреме и софтвера произвођача „Rohde

& Schwarz" број 1-02-4044-2/13, сходно чл. 36. став 1. тачка 2) Закона 0 jaBnuM
набавкама („Службени гласник PC",
124/2012), спроводи се преговарачки
поступак без објављивања позива за подн шење понуда. Јавна набавка се спроводи no
Мишљењу Управе за јавне набавке бр. 0 1-00-697/13 од 31.05.2013. године (дел. бр.
Наручиоца број 1-02-4044-2/13-2).
6. Процењена вредностјавне набавке износ

1.800.000,00 динара без ПДВ-а.

7. Како се спроводи се преговарачки пост

ак без објављивања позива за подношење

понуда, пристиглаје само 1 понуда.

8. Уговор је додељен понуђачу: „ROHDE S HWARZ" ca седиштем у А-1120 Беч, улица
Technologiestrase бр 10/е, Аустрија, ко a заступа Петар Павасовиh, ПИБ: ATU
Републичка агенција за електронске комуникације
Вишњиtiева 8, 11000 Београд, Република Србија
Контакт центар и факс: 011 3242 673

www.ratel.rs

36800100; матични број FN 1018745;

poj рачуна: AT 591100009753057000 код

„Unicredit Bank Austria".
9. Додељен је уговор у корист понуде: цена износи 14.940,00 EUR, односно 1.703.730,70
динара без ПДВ-а, P0K за извршење услу - је 25.11.2013. године, начин плаhања 100%
авансно no достављању банкараске гаран иј е.
10. Уговор се закључује до реализације HP дмета уговора, односно најкасније годину

дана
ОБРАЗЛ

ЖЕЊЕ

У поступку јавне набавке услуге обуке з. коришhење опреме и софтвера произвођача

„Rohde & Schwarz", број 1-02-4044-2/13, за ко у се спроводен преговарачки поступак без
објављивања позива за подношење понуда, Поз в за подношење понуда број 1-02-4044-2/137 од 12.07.2013. године, заједно са Конкурс ом документацијом број 1-02-4044-2/13-8,
упуhен је понуђачу: „ROHDE&SCHWARZ" yn. Technologiestrase бр. 10/е, БЕЧ, Аустрија,
Предсrпавнишrпво Београд, ул. Тоше Јовановиhа rpoj 7, 11000 Београд.
У року за достављање понуда, до 20.08 2013. године, до 10.00 часова no локалном
BpeMeHy, благовремено је пристигла понуда:
Ред '

број

1.

Број под којим је

1-02-4044-2/ 13-10

Датум пријема

Назив понуђача

понудазаведева

„ROHDE&SCHWARZ" ул.
Technologiestrase бр. 10/е, БЕЧ,
Аустрија, Представништво Београд, ул.
Тоше Јовановиhа број 7, 11000 Београд

20.08.2013.

Време

пријема

08:55

Последњег дана за достављање пону е, у 10.30 часова no локалном времену,
обављено је јавно отварање благовремено прист . гле понуде.
Након отварања понуде, Комисија за ја ну набавку образована Решењем директора
Републичке агенције за електронске комуникац је (у даљем тексту: Агенција), 0 образовању
Комисије за јавну набавку (у даље, тексту: Ко исија), број 1-02-4044-2/13-4 од 13.06.2013.
године, сачинилаје Записник 0 отварању понуд

и поступку преговарања бр. 1-02-4044-2/13-

12. Након јавног отварања понуде, Комисија је • тпочела поступак преговарања. У складу са
конкурсном докуиснтацијом бр. 1-02-4044-2/13 8, елементи преговарању cy: a) Цена, 6) Рок
за извршење услуге. Поступак преговарања ј е окончан у 1 фази, тако да је комисија
констатовала да су најповољнији услови за елем - нте преговарања:
Круг

0
1

цена без ПДВ-а

14.940,00 EUR

(1.703.730,70 динара)
/
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Рок за извршење услуге

01.12.2013.
25.11.2013.
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Након завршеног поступка отварања

no

уда и поступка преговарања, Комисија је

дана 21.08.2013. приступила стручној оцени п і нуде 0 чему је сачинила Извештај, који је
доставила директору Агенције. У Извештају 0 C ручној оцени понуда бр. 1-02-4044-2/13-13,
Комисијаје констатовала следеhе:
➢ Понуда бр. 1-02-4044-2/13-10 је прихва љива у смислу члана 3. Закона

0

јавним

набавкама („Службени гласник РС", број 1 24i2012 ;
➢ предлаже се да се прихвати понуда р. 1-02-4044-2/13-10 понуђача „Rohde &
Schwarz", бр. 1-02-4044-2/13-7 од 12.07.2 1 13. године, понуђачу: „ROHDE&SCHWARZ"
)

~

yn. Technologiestrase бр. 10/е, БЕЧ, Аус рија, Представништво Београд, ул. Тоше
Јовановиhа број 7.
оже се изјавити захтев за заштиту права
Поука о правном леку: Против ове одлуке
понуђача у року од 10 дана од дана објављивања ове одлуке на Порталу јавних набавки.

Доставити:
- Понуђачу;
- Сектору за економске послове и анализу тржишта;
- Ha објавју Портал ЈН и сајт
- Архиви
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