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Број : 1-02-4045-3/ 19-8
Датум: 08.01.2020.

Београд
На основу чл. 17. Закона о електронским комуникацијама („Сл. гласник РС", бр. 44/10,
60/13-УС, 62/14 и 95/18 - др. закон), чл. 21. Статута Регулаторне агенције за електронске
комуникације и поштанске услуге („Сл. гласник РС", бр. 125/14 и 30/16), чл. 107. ст. 3. и чл.
108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту:
Закон) и Извештаја Комисије за јавну набавку бр. 1-02-4045-3/19-7 од 08.01.2020. године,
директор Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге (у даљем
тексту: наручилац), доноси

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
у преговарачком поступку са објављивањем позива за подношење понуда за јавну
набавку услуга - Одржавање мрежне опреме, на три године
бр. 1-02-4045-3/19

Додељује се уговор понуђачу ASSECO SEE DOO BEOGRAD, 11070 Нови Београд,
Милутина Миланковића 19г, чија је понуда код наручиоца заведена под бр. 1-02-40453/19-4 од 03.01.2020. године, по цени од 8.820.000,00 динара без ПДВ, односно
10.584.000,00 динара са ПДВ.
Образложење
На основу чл. 35. ст. 1. тач. 1) Закона, а због обуставе отвореног поступка јавне
набавке услуга - Одржавање мрежне опреме, на три године, број 1-02-4042-32/19, јер није
прибављена ниједна прихватљива понуда, те нису били испуњени услови за доделу уговора,
наручилац је донео Одлуку о покретању преговарачког поступка са објављивањем позива за
подношење понуда бр. 1-02-4045-3/19 од 20.12.2019. године, за јавну набавку услуга Одржавање мрежне опреме, на три године, назив и ознака предмета из Општег речника
набавки: Оржавање и поправка опреме мреже за пренос података - 50312300, процењене
вредности 8.835.000,00 динара и Решење о образовању Комисије за јавну набавку бр. 1-024045-3/19-1 од 20.12.2019. године, којаје припремила Позив за допуну понуда бр. 1-02-40453/19-3 од 25.12.2019. године, којим позива само и све понуђаче који су учествовали у
отвореном поступку да допуне своје понуде тако да их учине прихватљивим, а првобитно
одређени услови за учешће у поступку, техничке спецификације u критеријум за доделу
уговора се не мењају.
Комисија за јавну набавку је дана 03.01.2020. године спровела поступак отварања
понуда, о чему је сачинила Записник о отварању понуда бр. 1-02-4045-3/19-5 од 03.01.2020.
године, као и Записник о преговарању бр. 1-02-4045-3/19-6 од 03.01.2020. године, а након
тога приступила прегледу и стручној оцени понуда, о чему је сачинила Извештај о стручној
оцени понуда бр. 1-02-4045-3/19-7 од 08.01.2020. године, у којем је констатовано:
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- да је у преткодно обустављеном отвореном поступку јавне набавке услуга Одржавање мрежне опреме, на три године, број 1-02-4042-32/19, примљена 1 понуда,

понуђача ASSECO SEE DOO BEOGRAD, 11070 Нови Београд, Милутина
Миланковића 19г, код наручиоца заведена под бр. 1-02-4042-32/19-5 од 05.12.2019.
године, која је одбијена као наприхватљива јер је понуђена цена прелазила износ
процењене вредности јавне набавке
Подаци из понуде:
Број под којимје понуда заведена код понуђача: 412/19 од 04.12.2019. године
Назив или шифра понуђача: ASSECO SEE DOO BEOGRAD
Понvђена цена:
Укупна цена без ПДВ: 8.956.800,00 динара
- Износ ПДВ• 1 791.360,00 динара
- Укупна цена са ПДВ: 10.748.160,00 динара
Подаци из понуде који су одређени као елементи критеријvма:
- Укупна цена без ПДВ: 8.956.800,00 динара
Други подаци из понуде:
- Понуда се подноси: самостално
- Иачин плаћања: месечним уплатама на рачун понуђача
- Услов плаћања: понуђачу није дозвољено да зактева аванс
- Рок плаliања: 15 дана
Места извршења: Палмотићева 2, 11103 Београд
Угриновачка 2106, 11080 Земун
КМЦ Београд, Проте Матеје 15, Добановци
КМЦ Ниш, Чемерничка 66, Брдо Камаре, Ниш
- Рок важења понуде: 30 дана;

- да је дана 25.12.2019. године, позван (електронским путем) понуlјач ASSECO SEE
DOO BEOGRAD, 11070 Нови Београд, Милутина Миланковиliа 19г, да допуни
своју понуду, тако што ће је учинити прикватљивом;
-

да је благовремено, тј. до дана 03.01.2020. године, до 11:00 часова, примљена допуна
понуде, понуђача:

1. ASSECO SEE DOO BEOGRAD, 11070 Нови Београд, Милутина Миланковиliа
19г, код наручиоца заведена под бр. 1-02-4045-3/19-4 од 03.01.2020. године, у
09:41 часова
Подаци из понуде:
Број под којим је понуда заведена код понуђача: 412v2/19 од 30.12.2019. године
Пазив или шифра понуђача: ASSECO SEE DOO BEOGRAD
Понvђена цена:
- Укупна цена без ПДВ: 8.820.000,00 динара
- Износ ПДВ: 1.764.000,00 динара
- Укупна цена са ПДВ: 10.584.000,00 динара
Подаци из понуде који су одређени као елементи критеријума:
- Укупна цена без ПДВ: 8.820.000,00 динара
- Рок важења понуде: 30 дана;
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- да поступак преговарања није спроведен, јер се понуђач, позван да учествује у

преговарачком поступку није одазвао позиву, те се цене које су наведене у
достављеној понуди понуђача, сматрају коначним;
да допуна понуде није одбијена;

-

да је након спроведене стручне оцене допуне понуде понуlјача: ASSECO SEE DOO
BEOGRAD, 11070 Нови Београд, Милутина Миланковића 19г, код наручиоца
заведене под бр. 1-02-4045-3/19-4 од 03.01.2020. године, по цени од 8.820.000,00
динара без ПДВ, односно 10.584.000,00 динара са ПДВ, Комисија за јавну набавку

констатовала да је у претходно обустављеном отвореном поступку јавне набавке
услуга - Одржавање мрежне опреме, на три године, број 1-02-4042-32/19, једина
прибављена и неприхватљива понуда истог понуђача, код наручиоца заведена под бр.
1-02-4042-32/19-5 од 05.12.2019. године, учињена прихватљивом, те је Комисија за
јавну набавку предложила наручиоцу доношење Одлуке о додели уговора наведеном
понуђачу, у складу са чл. 107. ст. 3. и чл. 108. Закона.
Па 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 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.
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