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Број : 1-02-4044-4/14-13
Датум: 19.03.2014.

Београд
Ha основу чл. 36. ст. 11 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", број
124/2012), Наручилац- Републичка агенција за електронске комуникације (РАТЕЛ) о б ј a в љ
уј е

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

1. Наручилац - Републичка агенција за електронске комуникације (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), као регулаторно тело у
области електронских комуникација;
3. Предмет јавне набавке број 1-02-4044-4/14, је набавка пригодник поштанских марака,
назив и ознака из општег речника набавке је 22410000.
4. Набавка је предвиђена у Плану набавки за 2014. годину на позицији 1.1.6., a средства
зајавну набавку обезбеђена су у Финансијском плану за 2013. годину на конту 423712
— поклони.
5. За јавну набавку набавку пригодних поштанских марака и прате ћег материјала за
2013. годину број 1-02-4044-1/13, сходно 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. 404-02-354/13 од 13.02.2014. године (дел. бр.
Наручиоца број 1-02-4044-4/14-2).
6. Процењена вредностјавне набавке износи 550.000,00 динара без ПДВ-а.
7. Како се спроводи се преговарачки поступак без објављивања позива за подношење
понуда, пристиглаје само 1 понуда.
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8. Уговор је додељен понуђачу: Јавно предузе ће „Пошта Србије", РЈ „Србијамарка", са
еедиштем у Београду , улица Палмоти ћева број 2, ПИБ 100002803, матични број

07461429.
9. Додељен је уговор у кориет понуде: цена изноеи 426.263,33динара без ПДВ-а, рок
испоруке 10 дана од датума издавање сваке емисије, односно од дана закључења
уговора за ве ћ издате емисије, и рок пла ћања 8 дана од доетављања рачуна, no
епроведеном квантитативном пријему.
10. Уговор ее закључује до реализације предмета уговора, одноено најкаеније годину

дана
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
У поступку ј авне набавке добра- пригодних поштанеких марака, број 1-02-4044-4/14,
за коју се спроведен преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда,
Позив за подношење понуда број 1-02-4044-4/14-6 од 03.03.2014. године, заједно са
Конкурсном документацијом број 1-02-4044-4/14-7, упу ћ ен је понуђачу: Јавно предузе ћ е

,, Поиіта Србије ", РЈ„ Србијамарка ", из Београда.
У року за доетављање понуда, до 13.03.2014. године, до 12.00 часова no локалном
времену, благовремено је приетигла понуда:
Датум
Време
Заводни број
Назив или шифра понуђача
Ред '
пријема
пријема
број

1

Јавно предузеће „Пошта Србије", РЈ
„Србијамарка", Палмоти ћева 2, 11000

1-02-4044-4/14-8

13.03.2014.

11:24

Београд
Последњег дана за достављање понуде, у 14.30 часова no локалном времену,
обављено је јавно 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
Комиеије за јавну набавку (у даље, текету: Комисија), број 1-02-4044-4/13-4 од 14.02.2014.
године, сачинилаје Записник 0 отварању понуда и поступку преговарања бр. 1-02-4044-4/1411. Након јавног отварања понуда Комисија је отворила поступак преговарања. У екладу са
конкуреном документацијом бр. 1-02-4044-4/14-7, елементи преговарању су: a) Цена, 6) Рок
иепоруке, в) Рок пла ћања. Поступак преговарања је окончан у нултој фази, јер понуђач
потврдио вредност елемената преговарања из понуде, тако да је комисија констатовала да еу
најповољнији уелови за елементе преговарања дати у понуди пону ђ ача Јавно предузе ћ е
„Пошта Србије", P5 „Србијамарка" из Београда бр. 1-02-4044-4/14-8 од 13.03.2014. године.
Након завршеног поетупка отварања понуда и поступка преговарања, Комиеија је
дана 17.03.2014. приетупила стручној оцени понуде 0 чему је сачинила Извештај, који је
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доставила директОру Агенције. У Извештају о стручнОј Оцени пОнуда бр. 1-02-4044-4/14-12,
КОмисијаје констатОвала следе ће:
➢ Понуда бр. 1-02-4044-4/14-8 је прихватљива у смислу члана 3. Закона о јавним
набавкама („Службени гласник РС", број 124/2012);
➢ предлаже се да се у смислу члана 107. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС", број 124/2012), прихвати пОнуда бр. 1-02-4044-4/14-8, понуђача Јавно предузе ћ е
„Пошта Србије", PJ „Србијамарка", из Београда, ул. ПалмОти ћ ева 2.

Ha основу Извештаја, сагласно члану 105. a y вези са чл. 3, 107. и 108. Закона, дОнета је
одлука као у диспозитиву
Поука 0 правном леку: Против Ове одлуке мОже се изјавити захтев за заштиту права
понуђача у рОку од 10 дана од дана објављивања ове одлуке на Порталујавних набавки.

Доставити:
- Понуђачу;
- Ha објаву Портал ЈН и сајт
- Архиви
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