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РЕГУЛАтОРНА АГЕНЦИЈА ЭА

ЕЛЕКТРОНСКЕКОМУНИКАЦИЈЕ
И ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ

Број : 1-02-4042-23/20-8
Датум: 16.09.2020.
Бе0град
На основу чл. 17. Закона о 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. 107. ст. 3. и чл.
108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту:
Закон) и Извештаја Комисије за јавну набавку бр. 1-02-4042-23/20-7 од 03.09.2020. године,
директор Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге (у даљем
тексту:наручилац),доноси

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
у отвореном поступку за јавну набавку услуга - Услуга техничке контроле пројектне
документације и стручног надзора, на две године
бр. 1-02-4042-23/20

Додељује се уговор понуђачу ŠIPING DOO BEOGRAD, 11080 Београд-Земун,
Драгана Ракиliа 20Е, чија је понуда код наручиоца заведена под бр. 1-02-4042-23/20-5 од
03.09.2020. године, п0 јединичним ценама наведеним у понуди, с тим да вредност укупно
извршеник предметних услуга токОм периода важења уговора не може прелазити износ
процењене вредности ове јавне набавке од 13.000.000,00 динара без ПДВ-а, односн0
15.600.000,00 динара са ПДВ-ом.
Образложење
На основу Одлуке о покретању отвОренОг поступка бр. 1-02-4042-23/20 Од 29.05.2020.
гОдине, за јавну набавку услуга - Услуге техничке контроле пројектне дОкументације и
стручног надзора, на две гОдине, назив и Ознака предмета из Општег речника набавки:
Архитектонске, грађевинске, инжењерске и инспекцијске услуге - 71000000, процењене
вредности 13.000.000,00 динара, наручилац је донео Решење о образОвању Комисије за јавну
набавку бр. 1-02-4042-23/20-1 Од 29.05.2020. године, која је припремила КОнкурсну
документацију бр. 1-02-4042-23/20-3 од 03.08.2020. године и истовремено објавила Позив за
пОдношење понуда и Конкурсну дОкументацију, на Порталу јавник набавки и интернет
страници наручиоца, дана 03.08.2020. године.
Комисија за јавну набавку је, дана 03.09.2020. године, спровела поступак отварања
понуда, о чему је сачинила Записник о отварању понуда бр. 1-02-4042-23/20-6 од 03.09.2020.
године а након тога приступила прегледу и стручној оцени пОнуда, о чему је сачинила
Извештај о стручној оцени понуда бр. 1-02-4042-23/20-7 од 03.09.2020. године, у кОјем је
констатОвано:
- да је благовремено, тј. до дана 03.09.2020. године, до 10:00 часова, примљена 1
понуда, понуђача:
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1. ŠIPING DOO BEOGRAD, 11080 Београд-Земун, Драгана Ракиliа 20Е, кОд
наручи0ца заведена пОд бр. 1-02-4042-23/20-5 од 03.09.2020. године, у 08:04
часОва.
Број под који.мје понуда заведена код понуђача: 101/20 Од 01.09.2020. године
V
Назив или шифра понуђача: SIPING DOO BEOGRAD
Понуђена иена:

-

Укупна цена без ПДВ-а: 12.926.000,00 динара
ИзнОс ПДВ-а: 2.585.200,00 динара
Укупна цена са ПДВ-Ом: 15.511.200,00 динара

Подаии из понуде који су одређени као елементи критеријума:

-

Укупна цена без ПДВ-а: 12.926.000,00 динара

Други подаии из понуде:

-

-

ПОнуда се пОднОси: сам0еталн0
РОк плаћања: 45 дана Од дана пријема захтева за плаћање
Начин плаћања: сукцесивним уплатама на рачун пОнуђача
УелОв плаћања: пОнуђачу није дОзвОљен0 да захтева аване
РОкОви за дОстављање
Извештаја 0 техничкОј кОнтрОли: 10 дана
КОначних извештаја 0 техничкОј кОнтрОли: 3 дана
Извештаја о стручнОм надзОру: д0 примОпредаје изведених радОва
Места извршења: разне лОкације на теритрији Републике Србије
РОк важења пОнуде: 30 дана

- да није бил0 Одбијеник пОнуда;
- да накОн епрОведене стручне Оцене пОнуда, није бил0 ОснОва за рангирање пОнуда
применОм критеријума за дОделу угОвОра - најнижа пОнуђена цена, јер је прибављена

само једна прихватљива пОнуда, пОнуђача ŠIPING DOO BEOGRAD, 11080 БеоградЗемун, Драгана Ракиliа 20Е, чија је пОнуда кОд наручи0ца заведена пОд бр. 1-024042-23/20-5 од 03.09.2020. године, по јединичним ценама наведеним у пОнуди, с тим
да вреднОст укупн0 извршених предметних услуга тОкОм пери0да важења угОвОра не
мОже прелазити изнОс прОцењене вреднОсти Ове јавне набавке Од 13.000.000,00
динара без ПДВ-а, ОднОсн0 15.600.000,00 динара са ПДВ-ом, те је наручи0цу
предлОжен0 дОнОшење Одлуке 0 дОдели угОвОра наведенОм пОнуђачу, у складу са чл.
107. ст. 3. и чл. 108. ЗакОна.
На ОснОву Извештаја 0 стручнОј оцени пОнуда, дОнетаје Одлука ка0 у диспОзитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: ПрОтив Ове Одлуке мОже се пОднети зактев за заштиту права,
у року од 10 дана од дана објављивања Одлуке на ПОрталу јавник набавки.
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