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Репубnикл Србијл

РАТЕЛ
Регуплторнл пгеиција зл

слектронске комуникације
и поцстлиске услуге

Број : 1-02-4044-1 / 15-14
Датум: 20.02.2015.

Београд
Ha основу чл. 108. и чл. 36. ст. 11 Закона o jaBHuM набавкама („Службени гласник
РС", број 124/2012), Наручилац- Регулаторна агенција за електронске комуникације и
поштанске услуге ((РАТЕЛ) о 6 ј a в љ у ј е

ОДЛУКУ
o додели уговора у преговарачком поступку
без објављивања позива за подношење понуда

1. Наручилац - Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге

(РАТЕЛ), улица Вишњићева број 8, 11000 Београд, www.ratel.rs .
2. Врста Наручиоца: Остало. Наручилац је основан Законом 0 електронским
комуникацијама („Службени гласник PC" број 44/2010, 60/13-УС и 62/14), као
регулаторно тело у области електронских комуникација и поштанских yCnyra.
3. Предмет јавне набавке број 1-02-4044-1/15, је набавка услуге одржавања

рачуноводствено-финансијског софтвера за три године, назив и ознака из општег
речника набавке је 48443000-5 Програмски пакет за рачуноводство.
4. Набавкаје предвиђена у Плану набавки за 2015. годину ua позицији 1.2.26., a средства
зајавну набавку обезбеђена су у Финансијском плану за 2015. годину na конту 515111
— Компјутерски софтвер.
5. За јавну набавку набавку услуге одржавања рачуноводствено-финансијског софтвера
за три године број 1-02-4044-1/15, скодно чл. 36. став 1. тачка 2) Закона 0 јавним
набавкама („Службени гласник РС", број 124/2012), спроводи се преговарачки
поступак без објављивања позива за подношење понуда. Јавна набавка се спроводи no
Мишљењу Управе за јавне набавке бр. 404-02-122/15 од 26.01.2015.године (дел. бр.
Наручиоца број 1-02-4044-1/15-3).
6. Процењена вредност јавне набавке износи 1.053.000,00 динара без ПДВ-а, годишње
351.000,00 динара без ПДВ-а.
7. Како се спроводи се преговарачки поступак без објављивања позива за подношење
понуда, пристиглаје само 1 понуда.

Регулатnрна агенција за елеhпронске комуннкације ii поштанске услуге
Вишњн ћ ева 8, 11000 Београд, Република Србнја
Контакт центар ii факс: 01 1 32 4 2 673

www.ratel.rs

8. Уговор је додељен понуђачу: „Завод за унапређење пословања", Београд, Устаничка
64/14, број рачуна 160-285132-26, ПИБ 101744155, матични број 07738749.
9. Додељен је уговор у корист понуде: цена износи 5.400,00 EUR, што према средњем
курсу НБС од 121,2041 износи 654.502,00 динара без ПДВ-а, док су рокови
ИЗВРШЕЊА услуге: a) 48 сати од пријаве нефункционалности приступи вршењу
услуге; 6) 7 дана изврши инсталацију унапређење софтвера или нове верзије (од дана
изласка исте), в) 7 дана за обуку додатник корисника.
10. Уговор се закључује на период од три године.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
У поступку јавне набавке услуге одржавања рачуноводствено-финансијског софтвера
за три године, број 1-02-4044-1 / 15, за коју се спроводен преговарачки поступак без
објављивања позива за подношење понуда, Позив за подношење понуда број 1-02-4044-1/158 од 19.07.2013. године, заједно са Конкурсном документацијом број 1-02-4044-1/15-9,
упућ ен је понуђачу: „ Завод за унапређење послова њ а ", Београд, Устаничка 64/14.
У року за достављање понуда, до 20.02.2015. године, до 12.00 часова no локалном
времену, благовремено је пристигла понуда:
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Назив или шифра понуђача

Заводни број

Датум
п і и'ема

Време
п і и'ема

„Завод за унапређење пословања",
Београд, Устаничка 64/14

1-02-4044-1/15-10

13.02.2015.

08:05

Последњег дана за достављање понуде, у 12.30 часова no локалном времену,
обављенојејавно отварање благовремено пристигле понуде.
Након отварања понуде, Комисија за јавну набавку образована Решењем директора
Републичке агенције за електронске комуникације (у даљем тексту: Агенција), 0 образовању
Комисије за јавну набавку (у даље, тексту: Комисија), број 1-02-4044-1/15-5 од 28.01.2015.
године, сачинилаје Записник 0 отварању понуда и поступку преговарања бр. 1-02-4044-1/1512. Након јавног отварања понуда Комисија је отворила поступак преговарања. У складу са
конкурсном документацијом бр. 1-02-4044-1/15-9, елементи преговарању cy: a) Цена, 6) Рок
испоруке,. Поступак преговарања је окончан у 1 фази, јер понуђач изнео најповољније
вредности елемената преговарања H то: Укупна понуђена цена без ПДВ-а износи 5.400,00
EUR, a) 48 сати од пријаве нефункционалности приступи вршењу услуге; 6) 7 дана изврши
инсталацију унапређење софтвера или нове верзије (од дана изласка исте), в) 7 дана за обуку

додатних корисника
Након завршеног поступка отварања понуда и поступка преговарања, Комисија је
дана 20.02.2015. приступила стручној оцени понуде 0 чему је сачинила Извештај, који је
доставила директору Агенције. У Извештају 0 стручној оцени понуда бр. 1-02-4044-1/15-13,
Комисијаје констатовала следе ћ е:
Регулаторна агенцнја за електронске комуникације и поштанске услуге
Вишњн ћ ева 8, 1 1000 Београд, Република Србија
Контакт центар и факс: 01 1 3242 673

www.rate 1.rs
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➢ Понуда бр. 1-02-4044-1/15-10 је прикватљива у смислу члана 3. Закона о јавним
набавкама („Службени гласник РС", број 124/2012);
➢ предлаже се да се приквати понуда бр. 1-02-4044-1/15-13 понуђ ача „Завод за
унапређеtvе пословања ", Београд, Устаничка 64/14.

Поука о правном леку: Против Ове Одлуке може се изјавити захтев за заштиту права
понуђача у року од 10 дана од дана објављивања ове одлуке на Порталу јавник набавки.
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ДОСтавИТИ:
- Понуђачу;
- Сектору за економске послове и анапизу тржишта;
- Ha објавју Портал ЈН и сајт;
- Архиви.
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