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РЕГУЛАТОРНААГЕНЦИЈАЭА

ЕЛЕКТРОИСКЕКОМУНИКАЦИЈЕ
И ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ

Број : 1-02-4042-3 7/20-8
Датум: 10.09.2020.
Београд
На оенову члана 17. Закона о електронеким комуникацијама („Службени глаеник РС",
бр. 44/10, 60/1 3 -уС, 62/14 и 95/18), члана 21. Статута Регулаторне агенције за електронеке
комуникације и поштанеке уелуге („Службени глаеник РС", бр. 125/14 и 30/16) и чл. 3, 105,
107. и 108. Закона о јавним набавкама („Службени глаеник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15),
директор Регулаторне агенције за електронеке комуникације и поштанеке уелуге доноеи

ОДЛУКУ
о додели уговора

У поетупку јавне набавке уелуга - одржавање и надоградња еофтвера за
магацинеко пословање, на две године, број 1-02-4042-37/20, додељује ее уговор понуђачу
D4S doo, Београд, Булевар Краља Алекеандра 86, еаглаено понуди број 1-02-4042-37/20-5 од
03.09.2020. године у 08,30 часова, са укупно понуђеном ценом у изноеу од 199,992.00 динара
без ПДВ.
Образложење
Јавна набавка уелуга - одржавање и надоградња еофтвера за магацинеко поеловање,
на две године, спроводи ее у отвореном поетупку јавне набавке, у екладу са Одлуком о
покретањујавне набавке број 1-02-4042-37/20 од 19.06.2020.године.
Предмет јавне набавке број 1-02-4042-3/20 еу уелуге - одржавање и надоградња
еофтвера за магацинеко поеловање, на две године.
Назив и ознака из општег речника набавке је: 48430000 Програмски пакети за
управљање инвентаром.
Набавка је предвиђена у Плану набавки за 2020. годину на позицији 1.2.5, а средетва
зајавну набавку обезбеђена еу у Финанеијеком плану за 2020. годину на конту, 532280.
Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавник набавки и на Порталу
Наручиоца - Регулаторне агенције за електронеке комуникације и поштанеке уелуге (у даљем
текету: Агенција), Београд, Палмотићева број 2, дана 31.07.2020. године.
У року за подношење понуда, до 03.09.2020. године, до 11.00 чаеова по локалном
времену, благовремено еу приетигле понуде понуђача:
Ред.
Број

Број под којимје
понуда заведена

Назив понуђача

Датум
пријема

време
пријема

1.

1-02-4042-37/20-5

D4S doo, Београд, Булевар Краља Александра 86

03.09.2020.

08,30

Неблаговременик и оштећених понуда није било.
Отварање поднетих понуда обављено је у еедишту Агенције, еа почетком у 11.30
чаеова. Запиеник о отварању понуда је након израде поелат понуђачу редовном и
електронеком поштом.
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Понуде које су одбијене, разлог за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда:
Није било одбијених понуда.
Стручном оценом, Комисија је утврдила да је поднета понуда прихватљива и
одговарајућа, с обзиром да потпуно испуњава захтеве из Закона и конкурсне документације,
да не ограничава нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача као и да цена из
понуде не прелази процењену вредностјавне набавке која износи 260.000 динара без ПДВ.
Подаци из понуде:
Понуђач понуду подноси самостално;
Понуда важи 30 дана од дана отварања;
Укупна понуђена цена без ПДВ: 199,992.00 динара;
Укупна понуђена цена са ПДВ: 239,990.40 динара;
Начин плаћања: квартално у року од15 дана од дана пријема фактуре;
Гарантни рок за лиценце до 01.12.2022.
Комисија за јавну набавку је након прегледа и оцене понуде констатовала да нема
основа за рангирање понуда применом критеријума „најнижа понуђена цена", јер је
примљенаједна прихватљива понуда и предложила директору Агенције да, сагласно члану 3,
107. и 108. Закона, уговор о јавној набавци услуга додели понуђачу D4S doo, Београд,
Булевар Краља Александра 86, сагласно понуди број 1-02-4042-37/20-5 од 03.09.2020. године
у 08,30 часова, са укупно понуђеном ценом од 199,992.00 динара без ПДВ.
Комисијаје сачинила Извештај о стручној оцени понуда који је заједно са записником
о отварању понуда и целокупном документацијом насталом у поступку јавне набавке
доставила директору Агенције на даље одлучивање.
На основу Извештаја Комисије о стручној оцени понуда, сагласно члану 108. у вези са
чланом 3,105. и 107. Закона, донета ј е одлука као у диспозитиву.
Поука о правном средству: Против ове одлуке може се изјавити зактев за заштиту
права у року од 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавник набавки у складу са
одредбама Закона.
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