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БрОј : 1-02-4042-26/20- 1 0
Датум: 24.08.2020.

Бе0град
На ОснОву чл. 17. ЗакОна 0 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. З. и чл.
108. ЗакОна 0 јавним набавкама („Сл. гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту:
ЗакОн) и Извештаја КОмисије за јавну набавку бр. 1-02-4042-26/20-9 Од 17.08.2020. гОдине,
директОр РегулатОрне агенције за електрОнске кОмуникације и пОштанске услуге (у даљем

тексту:наручилац),дОнОси

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
у отвореном поступку за јавну набавку услуга - Ревизија регулаторних извештаја
оператора са значајном тржишном снагом за 2019. годину
бр. 1-02-4042-26/20

ДОдељује се угОвОр пОнуђачу PricewaterhouseCoopers d.o.o., Нови Београд,
Омладинских бригада 88а, чијаје пОнуда кОд наручи0ца заведена пОд бр. 1-02-4042-26/20-6
од 17.08.2020. године, п0 цени Од 7.466.000,00 динара без ПДВ, ОднОсн0 8.959.200,00
динара са ПДВ.
Образложење
На ОснОву Одлуке 0 пОкретању ОтвОренОг поступка бр. 1-02-4042-26/20 Од 11.06.2020.
гОдине, за јавну набавку услуга - Ревизија регулатОрних извештаја ОператОра са значајнОм
тржишнОм снагОм за 2019. гОдину, назив и Ознака предмета из Општег речника набавки:
Услуге рачунОвОдствене ревизије - 79212500-8, прОцењене вреднОсти 7.600.000,00 динара,
наручилацје дОне0 Решење 0 ОбразОвању КОмисије зајавну набавку бр. 1-02-4042-26/20-1 Од
11.06.2020. гОдине, кОја је припремила Конкурсну дОкументацију бр. 1-02-4042-26/20-4 Од
16.07.2020. гОдине и истОвремен0 Објавила ПОзив за пОднОшење пОнуда и КОнкурсну
дОкументацију, на ПОрталу јавних набавки и интернет страници наручи0ца, дана 16.07.2020.

гОдине.

У року за пОднОшење пОнуда, КОмисија за јавну набавку је донела Одлуку 0 измени
кОнкурсне дОкументације бр. 1-02-4042-26/20-5 Од 20.07.2020. гОдине, кОју је Објавила на
ПОрталу јавних набавки и интернет страници наручи0ца, дана 20.07.2020. гОдине.
Комисија за јавну набавку је, дана 17.08.2020. гОдине, спрОвела поступак Отварања
пОнуда, 0 чему је сачинила Записник о Отварању пОнуда бр. 1-02-4042-26/20-8 Од 17.08.2020.

гОдине а накОн тОга приступила прегледу и стручнОј Оцени пОнуда, 0 чему је сачинила

Извештај 0 стручнОј Оцени понуда бр. 1-02-4042-26/20-9 Од 17.08.2020. гОдине, у кОјем је

констатОван0:

- да је благОвремено, тј. д0 дана 17.08.2020. гОдине, д0 10:00 часова, примљена 1
пОнуда, пОнуђача:
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1. PricewaterhouseCoopers d.o.o., Нови Београд, Омладинских бригада 88а, код
наручиоца заведена пОд бр. 1-02-4042-26/20-6 од 17.08.2020. године, у 09:16
часОва.
Број под којим је понуда заведена: 1-02-4042-26/20-6

Назив или шифра понуђача: PricewaterhouseCoopers d.o.o.
Подаци из понуде:
Понуда важи 30 дана од дана од дана отварања понуде
НАПОМЕПА: Рок важења понуде не може битн краћн од 30 дана оđ đана
отварања понуда.
• Укупна понуђена цена без ПДВ: 7.466.000,00 динара
• Укупна понуђена цена са ПДВ: 8.959.200,00 динара
Рок испоруке: 02.11.2020.
• Рок плаhања:
У року од 15 дана од дана квалитативног пријема од стране надлежних
лица извештаја о извршеној ревизији регулаторног извештаја за 2019.
годину за Предузеhе за телекомуникције „Телеком Србија" а.д.
У року од 15 дана од дана квалитативног пријема од стране надлежних
лица извештаја о извршеној ревизији регулаторног извештаја за 2019.

годину за „Serbia Broadband — Srpske kablovske mreže" д.о.о.
- да није било одбијеник пОнуда;
- да након спроведене стручне оцене понуда, није бил0 ОснОва за рангирање понуда
применом критеријума за доделу уговора - најнижа понуђена цена, јер је прибављена

само једна прихватљива понуда, понуђача PricewaterhouseCoopers d.o.o., Нови
Београд, Омладинских бригада 88а, чија је понуда код наручи0ца заведена под бр.
1-02-4042-26/20-6 од 17.08.2020. године. године, п0 цени од 7.466.000,00 динара без
ПДВ, Односно 8.959.200,00 динара са ПДВ, те је наручиоцу предлОжено доношење
Одлуке о додели уговОра наведеном понуђачу, у складу са чл. 107. ст. 3. и чл. 108.
Закона.
На оснОву Извештаја 0 стручној оцени пОнуда, дОнетаје одлука ка0 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 ча ПОрталу јавних набавки.
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