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Број : 1-02-4042-3 8/20-12
Датум: 21.12.2020.

Београд
На основу члана 17. Закона о електронским комуникацијама („Службени гласник РС", бр.
44/10, 60/13-УС, 62/14 и 95/18-др. закон), члана 21. Статута Републичке агенције за електронске
комуникације („Службени гласник РС", бр. 125/14 и 30/16) и чл. 3, 105, 107. и 108. Закона о 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 отвореном поступку јавне набавке услуга осигурања, број 1-02-4042-38/20, додељује се
уговор понуђачу Компанија „Дунав осигурање" а.д.о., ул. Македонска бр. 4, 11000 Београд, за понуду
број 1-02-4042-38/20-9 од 21.12.2020. године у 8:50 сати, у износу од 495.246,00 динара без пореза.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Јавна набавка услуга — осигурање, спроводи се у отвореном поступку јавне набавке, у складу
са Одлуком о покретањујавне набавке број 1-02-4042-38/20 од 30.6.2020. године.
Предметјавне набавке су услуге осигурања — каско осигурање моторних возила.
Назив и ознака из општег речника набавке је: 66514110-0 Услуге осигурања моторник возила.
Позив за подношење понуда објављен је на Порталу Управе за јавне набавке и на Порталу
Наручиоца — Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге (у даљем тексту:
Наручилац), Београд, улица Палмотиl-iева број 2, дана 19.11.2020. године.
Процењена вредностјавне набавке укупно износи 548.000 динара без ПДВ.
У року за подношење понуда, Комисија за јавну набавку (у даљем тексту: Комисија),
образована Решењем директора Наручиоца, број 1-02-4042-38/20-1 од 30.6.2020. године је дана
26.11.2020. године донела и објавила Одлуку о измени конкурсне документације, заједно са

измењеном Конкурсном документацијом.

У року за подношење понуда, до 21.12.2020. године до 10:00 сати по локалном времену, своју
понуду је поднео понуђач Компанија „Дунав осигурање" а.д.о. ул. Македонска број 4, 11000 Београд,
заведена под бројем 1-02-4042-38/20-9 од 21.12.2020. године у 8:50 сати.
Комисија је последњег дана за подношење понуда, односно дана 21.12.2020. године, са
почетком у 10:35 сати по локалном времену, обавила јавно отварање благовремено поднете понуде,

без присуства представника понуђача.
Након отварања и читања понуде, те након провере да ли су приложени сви докази о
испуњености обавезних услова, без упуштања у стручну оцену, Комисија је утврдила да код поднете
понуде нема недостатка.
Поступак отварања понуде завршенје у 10:45 сати.
Записник о отварању понуда водиоје Слободан Матовиti.
Записник о отварању понудеје након израде послат понуђачу електронском поштом.
Комисија је приступила детаљном прегледу и стручној оцени, како би утврдила да ли је
поднета понуда прихватљива и одговарајућа.
Комисијаје стручном оценом утврдила, даје понуда Компанија „Дунав осигурање" а.д.о., ул.
Македонска бр. 4, 11000 Београд, број 1-02-4042-38/20-9 од 21.12.2020. године у 8:50 сати,
прикватљива и одговарајућа, с обзиром да потпуно испуњава зактеве из Закона и конкурсне
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документације, да не ограничава нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача као и да цена
из пОнуде не прелази износ процењене вредности јавне набавке.
На крају, КОмисија је предложила директору Наручиоца да сагласно 3, 107. и 108. ЗакОна,
донесе Одлуку о додели уговора понуђачу Компанија „Дунав осигурање" а.д.о., ул. МакедОнска бр. 4,
11000 Београд, за понуду број 1-02-4042-38/20-9 од 21.12.2020. године у 8.50 сати, у износу од
495.246,00 динара без пОреза.
Комисија је сачинила Извештај о стручнОј оцени понуда, који је, заједн0 са ЗаписникОм о
отварању понуда и целокупном дОкументацијОм насталом у поступку јавне набавке, доставила
директору Наручиоца на даље одлучивање.
На Основу Извештаја Комисије о стручној оцени понуда, сагласно члану 108, а у вези са чл. 3,
105. и 107. Закона, донетаје одлука као у диспозитиву.

Поука о правном леку: Против Ове одлуке може се изјавити захтев за заштиту права
понуђача у року од десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки у складу са
Одредбама Закона.
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Доставити:
- Сектору за правне и опште послове;
- Архиви.
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