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РЕПУБЛИКА ГРБИЈА

РАТЕЛ

0000721520207

РЕГУЛАТDРНА АГЕНЦИЈА ЭА

ЕЛЕКТРОнСКЕКОМУНИКАЦИЈЕ
P flOUJTAHCKE УСЛУГЕ

БрОј : 1-02-4047-42/ 19-20
Датум: 06.02.2020.
Београд
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. 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. 1-02-4047-42/19-19 Од 30.01.2020. године, директОр
Регулаторне агенције за електронске кОмуникације и пОштанске услуге (у даљем тексту:
наручилац),дОнОси

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
у поступку јавне набавке мале вредности услуга - Израда мултимедијалних садржаја
бр. 1-02-4047-42/19

V

ДОдељује се угОвОр понуђачу BIZNIS AKADEMIJA LC NIS, 18105 Ииш, Цара
Душана, ПУЦ Душанов базар, Објекат Кула 54-72, чија је понуда кОд наручи0ца заведена
пОд бр. 1-02-4047-42/19-12 од 20.01.2020. године, п0 јединичним ценама наведеним у
пОнуди, с тим да вреднОст укупн0 извршених предметних услуга токОм пери0да важења
угОвОра не мОже прелазити износ средстава предвиђених Планом набавки за 2019. гОдину и
Финансијским планом за 2019. годину наручи0ца, од 2.400.000,00 динара без ПДВ, Односн0
2.880.000,00 динара са ПДВ.

Образложење
На ОснОву Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вреднОсти бр. 1-02-404742/19 од 28.11.2019. године, за јавну набавку услуга - Израда мултимедијалник садржаја,
назив и ознака предмета из Општег речника набавки: Услуге дизајна интернет - 72413000-8,
прОцењене вредности: 2.400.000 динара, наручилац је дОне0 Решење 0 образОвању КОмисије
за јавну набавку бр 1-02-4047-42/19-1 од 28.11.2019. гОдине, која је припремила КОнкурсну
дОкументацију бр. 1-02-4047-42/19-3 Од 26.12.2019. године и истовремен0 објавила ПОзив за
пОднОшење пОнуда и КОнкурсну документацију на ПОрталу јавних набавки и интернет
страници наручи0ца.
У рОку за подношење пОнуда, Комисија за јавну набавку је дОнела Одлуку о измени
конкурсне документације бр. 1-02-4047-42/19-9 од 06.01.2020. године, кОју је заједно са
измењенОм кОнкурснОм документацијОм бр. 1-02-4047-42/19-10 од 06.01.2020. године и
Обавештењем 0 прОдужењу рОка за пОдношење понуда, Објавила на ПОрталу јавних набавки
и интернет страници наручи0ца, дана 06.01.2020. године.
Комисија за јавну набавку је, дана 21.01.2020. године, спрОвела пОступак Отварања
пОнуда, 0 чему је сачинила Записник 0 Отварању пОнуда бр. 1-02-4047-42/19-16 од
21.01.2020. гОдине а након тОга приступила прегледу и стручнОј Оцени понуда, 0 чему је
сачинила Извештај о стручној оцени пОнуда бр. 1-02-4047-42/19-19 од 30.01.2020. гОдине, у
кОјем је кОнстатовано:
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да су благовремен0, тј. д0 дана 21.01.2020. године, до 10:00 часова, примљене 4
понуде, пОнуђача п0 наведеном редоследу:
V

1. BIZNIS AKADEMIJA LC NIS, 18105 Ниш, Цара Душана, ПУЦ Душанов базар,
Објекат Кула 54-72, код наручиоца заведена под бр. 1-02-4047-42/19-12 од
20.01.2020. године, у 10:15 часОва.
ПОдаци из понуде:
Број под којим је понvда заведена код понуђача: 213122/2020-04 од 18.01.2020.

године

Назив или шифра понуђача: BIZNIS AKADEMIJA LC NIŠ
Понvђена иена:
- Укупна цена без ПДВ: 1.745.000,00 динара
Износ ПДВ: 349.000,00 динара
Укупна цена са ПДВ: 2.094.000,00 динара
Подаци из понуде који еу одређени као елементи критеријума:
- Укупна цена без ПДВ: 1.745.000,00 динара
Други подаци из понvде:
Понуда се пОдноси: самОстално
Рок плаћања: 20 дана
Начин плаћања: сукцесивним уплатама на рачун понуђача
Услов плаћања: понуђачу није дОзвољен0 да зактева аванс
Рок извршења: 30 дана
Место испОруке: Палмотиliева 2, 11103 Београд
Рок важења пОнуде: 60 дана

2. W&E PRODUCTION STUDIO DOO BEOGRAD, 11000 Београд, Црногорска
4/8, код наручиоца заведена пОд бр. 1-02-4047-42/19-13 од 21.01.2020. године, у
09:20 часова.
Подаци из пОнуде:
Број под којимје понуда заведена код понуђача: 3/20 од 17.01.2020. гОдине
Назив или шифра понvђача: W&E PRODUCTION STUDIO DOO BEOGRAD
Понуђена иена:
- Укупна цена без ПДВ: 2.178.000,00 динара
ИзнОс ПДВ: 435.600,00 динара
- Укупна цена са ПДВ: 2.613,600,00 динара
Подаци из понуде који су одређени као елементи критериLvма:
- Укупна цена без ПДВ: 2.178.000,00 динара
Други подаци из понуде:
ПОнуда се пОдноси: самосталн0
РОк плаТiања: 15 дана
Начин плаћања: сукцесивним уплатама на рачун пОнуђача
Услов плаћања: понуђачу није дОзвољено да захтева аванс
РОк извршења: 21 дана
Место испоруке: ПалмОтићева 2, 11103 Београд
РОк важења пОнуде: 120 дана
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З. MAXNOVA DOO BEOGRAD, 11000 Београд, Таковска 45/6, код наручиоца
заведена под бр. 1-02-4047-42/19-14 од 21.01.2020. године, у 09:35 часова.
Подаци из понуде:
Број под којимје понуда заведена код понуђача: 01-01/20 од 21.01.2020. године
Назив или шифра понуђача: MAXNOVA DOO BEOGRA.D
Понуђена цена:
Укупна цена без ПДВ: 3.407.500,00 динара
Износ ПДВ: 681.500,00 динара
- Укупна цена са ПДВ: 4.089.000,00 динара
Подаци из понуде који еу одређени као елементи критеријума:
- Укупна цена без ПДВ: 3.407.500,00 динара
Други подаии из понуде:
Понуда се подноси: самостално
- Рок плаliања: 30 дана
Начин плаТiања: сукцесивним уплатама на рачун понуђача
Услов плаћања: понуђачу није дозвољено да захтева аванс
Рок извршења: 30 дана
Место испоруке: Палмотићева 2, 11103 Београд
Рок важења понуде: 30 дана

4. S1ikaVest doo Beograd, 11000 Београд, Дечанска 8, код наручиоца заведена под
бр. 1-02-4047-42/19-15 од 21.01.2020. године, у 09:51 часова.
Подаци из понуде:
Број под којимје понуда заведена код понуђача: 003 од 06.01.2020. године
Назив unu шифра понуђача: S1ikaVest doo Beograd
Понvђена цена:
Укупна цена без ПДВ: 2.365.000,00 динара
- Износ ПДВ: 473,000,00 динара
- Укупна цена са ПДВ: 2.838.000,00 динара

Подаии из понvде који cv одређени као елементи xpumepuLvмa:
- Укупна цена без ПДВ: 2.365.000,00 динара
Други подаии из понvде:
Понуда се подноси: самостално
Рок плаћања: 30 дана
Начин плаћања: сукцесивним уплатама на рачун понуђача
Услов плаћања: понуђачу није дозвољено да захтева аванс
- Рок извршења: 20 дана
Место испоруке: Палмотиliева 2, 11103 Београд
Рок важења понуде: 45 дана
да је приликом прегледа понуда по окончаном поступку отварања понуда, Комисија
за јавну набавку, у складу са чланом 93. став 1. Закона, дана 24.01.2020. године,
електронском поштом упутила Захтев за достављање додатног објашњења понуђачу

BIZNIS AKADEMIJA LC NIŠ, y вези провере испуњености додатног услова у погледу
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пословног капацитета, тако што Tie доставити на увид све референтне предмете
извршења услуга које је наведени понуђач навео у Обрасцу б- Образац списак
референтних извршених услуга а које је наведени понуђач и доставио у остављеном
року.
да је накОн прегледа и стручне оцене понуда одбијена понуда понуђача:

1. MAXNOVA DOO BEOGRAD - понуда бр. 1-02-4047-42/19-14 од 21.01.2020.
године, са понуђенОм ценом Од 3.407.500,00 динара без ПДВ, одбијена је као
паприхвапtљива, јер:
- понуђена цена прелази износ процењене вредности јавне набавке.
да су преостале прихватљиве понуде рангиране на следећи начин:

1. BIZNIS AKADEMIJA LC NIŠ - понуда бр. 1-02-4047-42/19-12 од 20.01.2020.
године,

2. W&E PRODUCTION STUDIO DOO BEOGRAD - понуда бр. 1-02-404742/19-13 од 21.01.2020. године,

3. S1ikaVest doo Beograd - понуда бр. 1-02-4047-42/19-15 од 21.01.2020. године.
да је након спроведене стручне оцене понуда, одбијања 1 од 4 прибављене понуде и
рангирања преосталих прихватљивих понуда применОм критеријума за доделу
уговора - најнижа понуђена цена, Комисија за јавну набавку пуедложила наручиоцу

да уговор дОдели понуђачу BIZNIS AKADEMIJA LC NIS, 18105 Ниш, Цара
Душана, ПУЦ Душанов базар, Објекат Кула 54-72, чија је понуда код наручиоца
заведена под бр. 1-02-4047-42/19-12 од 20.01.2020. године, по јединичним ценама
наведеним у пОнуди, с тим да вредност укупно извршених предметних услуга токОм
периода важења уговора не може прелазити износ средстава предвиђених Планом
набавки за 2019. годину и Финансијским планОм за 2019. годину наручиоца, од
2.400.000,00 динара без ПДВ, односно 2.880.000,00 динара са ПДВ, у складу са чл.
108. Закона.
На 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 5 дана од дана објављивања одлуке на ПОрталу јавник набавки.
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