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РЕГУЛАТОРНА АГЕНЦИЈА ЭА

ЕЛЕКТРОНСКЕКОМУНИКАЦИЈЕ
И ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ

БрОј : 1-02-4047-17/20-7
Датум: 23.11.2020.

Бе0град
На ОснОву члана 17. Закона 0 електрОнским комуникацијама („Службени гласник РС",
бр. 44/10, 60/13-УС, 62/14 и 95/18), члана 21. Статута РегулатОрне агенције за електрОнске
кОмуникације и поштанске услуге („Службени гласник РС", бр. 125/14 и 30/16) и чл. 3, 105,
107. и 108. ЗакОна 0 јавним набавкама („Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15),
директор Регулаторне агенције за електрОнске кОмуникације и пОштанске услуге дОнОси

ОДЛУКУ
о додели уговора
У пОступку јавне набавке мале вреднОсти радОва - грејачи соларних панела, брОј 1-024047-17/20, дОдељује се угОвОр пОнуђачу Енергетра д.0.0, Бе0град, ДурмитОрска 3, сагласн0
пОнуди брОј 1-02-4047-17/20-4 гОдине, чија укупн0 пОнуђена цена изнОси 1.150.000,00 динара
без ПДВ.
ОбразлОжење
Јавна набавка радОва - грејачи сОларних панела, спрОвОди се у пОступку јавне набавке
мале вреднОсти, у складу са ОдлукОм 0 пОкретању јавне набавке брОј 1-02-4047-17/20 Од
18.06.2020. гОдине.

Предмет јавне набавке брОј 1-02-4047-17/20 су радови - грејачи сОларних панела.
Назив и Ознака из Општег речника набавке: 45315000 - радови на пОстављању
електричне инсталације за грејање и другу електричну Опрему у зградама.
ПрОцењена вреднОст јавне набавке укупн0 изнОси 1.700.000,00 динара без ПДВ.
ПОзив за пОднОшење пОнуда Објављен је на ПОрталу јавних набавки и на ПОрталу
Наручи0ца - Регулаторне агенције за електрОнске кОмуникације и пОштанске услуге (у даљем
тексту: Агенција), Бе0град, ПалмОтићева брОј 2, дана 13.11.2020. гОдине.
У рОку за пОднОшење пОнуда, д0 23.11.2020. године, д0 11.00 часОва п0 локалнОм
времену, благОвремен0 је пристигла пОнуда једног пОнуђача.
ПеблагОвремених и ОштеТiених пОнуда није бил0.
Отварање пОнуда Обављен0 је у седишту Агенције, са пОчеткОм у 11,30 часова.
Записник 0 Отварању пОнуда је пОслат пОнуђачу електрОнскОм пОштОм .
НакОн Отварања и читања пОнуде, те накОн прОвере да ли су прилОжени сви дОкази 0
испуњености Обавезних и дОдатних услОва, без упуштања у стручну Оцену пОнуда, КОмисија
је утврдила да кОд дОстављене пОнуде нема недОстатака.
ПОнуде кОје су Одбијене, разлОг за њихОв0 Одбијање и пОнуђена цена тих понуда: Није
бил0 Одбијеник пОнуда
Стручном ОценОм, КОмисија је утврдила да је пОднета пОнуда прихватљива и
ОдгОварајућа, с ОбзирОм да пОтпун0 испуњава захтеве из ЗакОна и кОнкурсне дОкументације,
да не Ограничава нити услОвљава права наручи0ца или Обавезе пОнуђача ка0 и да цена из
пОнуде не прелази прОцењену вреднОстјавне набавке кОја изнОси 1.700.000,00 динара без
ПДВ.
ПОдаци из пОнуде:
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге. ПИБ: 103986571, МБ: 17606590
Палмотићева 2, 1 1103 Београд, ПАК: 106306, Република Срб4~ја
Контакт центар: 011 3242 673, факс: 01 l 3232 537
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Назив пОнуђача: Енергетра д00, ДурмитОрска 3, Бе0град;
Назив пОнуђача: Енергетра д.0.о, Бе0град, Дурмиторска 3;
ПОнуђач пОнуду пОднОси самОсталн0;
ПОнуда важи: 30 дана Од дана Отварања;
Укупна понуТјена цена без ПДВ: 1.150.000,00 динара;
Укупна пОнуђена цена са ПДВ: 1.380.000,00 динара;
РОк плаћања: 15 дана од дана пријема захтева за плаБање;
РОк завршетка радОва: 60 дана Од дана давања налОга;
Гарантни рОк за изведене радОве: 24 месеца Од дана примОпредаје;
Гарантни рОк за уграђену Опрему, материјале и уређаје: у складу са услОвима пр0извОђача.

Комисија зајавну набавку је накОн прегледа и Оцене пОнуде кОнстатовала да нема
ОснОва за рангирање понуда применОм критеријума „најнижа пОнуђена цена", јер је
примљенаједна прикватљива пОнуда и предложила директОру Агенције да, сагласн0 члану 3,
107. и 108. ЗакОна, додели угОвОр пОнуђачу Енергетра д.0.0, Бе0град, ДурмитОрска 3, за
укупан износ од 1.150.000,00 динара без ПДВ, сагласн0 пОнуди брОј 1-02-4047-17/20-4 Од
23.11.2020. у 9,20 часОва.
Комисијаје сачинила Извештај 0 стручнОј оцени понуда кОји је заједн0 са записником

0 Отварању пОнуда и целОкупнОм дОкументацијОм насталОм у пОступку јавне набавке
дОставила директОру Агенције на даље одлучивање.
На ОснОву Извештаја КОмисије 0 стручнОј Оцени пОнуда, сагласн0 члану 108. у вези са
чланОм 3, 105. и 107. Закона, дОнетаје одлука ка0 у диспОзитиву.

ПОука о правнОм средству: ПрОтив Ове одлуке мОже се изјавити захтев за заштиту права
пОнуђача у рОку Од 5 дана Од дана Објављивања Одлуке на ПОрталу јавник набавки у складу
са Одредбама ЗакОна.

ДИРЕ ,

аган ГЈёјовић
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