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Број : 1-02-4042-21 /19-24
Датум: 19.12.2019.

Београд
На основу члана 17. Закона о електронским комуникацијама („Службени гласник РС", бр.
44/10, 60/13-УС, 62/14 и 95/18-др. закон), члана 21. Статута Регулаторне агенције за
електронеке комуникације и поштанске услуге („Службени гласник РС", бр. 125/15 и 30/16)
и члана 108. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени глаеник РС", бр. 124/12, 14/15 и
68/15), а у вези са Оквирним споразумом број 1-02-4042-21/19-17 од 25.11.2019. године,
директор Регулаторне агенције за електронеке комуникације и поштанеке услуге доноси

ОДЛУКУ
о додели уговора
Уговор о јавној набавци услуге — Одржавање мерне опреме на две године, број 1-02-

4042-21/19, додељује се понуђачу Ibis-instruments doo, yn. Тошин бунар бр. 272, Београд, чија
понуђена цена износи 1.120.000,00 динара без ПДВ-а.

Образложење
Наручилац је дана 05.07.2019. године, донео Одлуку број: 1-02-4042-21/19 о покретању
отвореног поступка, за јавну набавку услуге — Одржавање мерне опреме на две године. Редни
број јавне набавке 1-02-4042-21 /19, чија процењена вредност износи 6.000.000,00 динара без
ПДВ-а. Након спроведеног отвореног поступка јавне набавке закучен је Оквирни споразум
који је код наручиоца заведен под бројем 1-02-4042-21/19-17 од 25.11.2019. године, са

Извршиоцем 1-„Intracom Telecom doo, ca седиштем у Београду, ул. Јурија Гагарина бр. 7
(office®intracom.rs) u Извршиоцем 2-"Ibis — Instruments" doo, ca седиштем у Београду, улица
Тошин бунар бр. 272 (info@ibis-instruments.com).
Дана 11.12.2019. године, електронским путем је упућен Позив за подношење понуда.
До дана 18.12.2019. године, до 11.00 часова, благовремено је пристигла следећа понуда:
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1-02-4042-21/19-20

Ibis Instruments доо, Београд, Тошин
18.12.2019
бунар 272
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Неблаговремених понуда није било.
У фази стручне оцене понуда, Комисија за јавну набавку је оценила као прихватљиву

понуду број 1-02-4042-21/19-20 од 18.12.2019. године, понуђача „Ibis Instruments" doo,
Београд, Тошин бунар 272. Понуда не садржи битне недостатке, одговарајућа је, не
ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача.
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Подаци из понуде:
Понуда важи:

30 дана од дана отварања понуде.

Укупно понуђена цена износи 1.120.000,00 динара без ПДВ-а, одноено 1.344.000,00 еа ПДВом, од чега

Цена радног часа за 10.000,00
ПДВ-а
услугу поправке
Цена резервног дела

динара

без 40 - потребан број 400.000,00 динара
еати за услугу укупна цена без
поправке
ПДВ-а
720.000,00 динара без 1 ком
720.000,00 укупна
ПДВ-а
цена без ПДВ-а

Рок за извршење уелуге поправке: 60 дана
Гарантни рок за уелуге: 180 дана од пријема опреме.
Гарантни рок за делове: 180 дана од пријема опреме.
У складу са чланом 107. етав 2. Закона и чланом 5. Оквирног епоразума, критеријум за
доделу уговораје „најнижа понуђена цена".
Имајући у виду да је доетављена еамо једна прихватљива понуда, није било услова за
еачињавање ранг лиети применом утврђеног критеријума.
Чланом 3. став 1. тачка 33) Закона је пропиеано да је „прихватљива понуда она понуда
која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних недоетатака, која је
одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и
која не прелази изное процењене вредноети јавне набавке".
Чланом 107. етав 3. Закона пропиеано је: „Након спроведене стручне оцене понуда, на
основу извештаја комисије, наручилац доноеи одлуку о додели уговора, ако је прибавио
најмањеједну прихватљиву понуду".
Имајући у виду наведено, Комиеија за јавну набавку, поеле етручне оцене понуда је
предложила директору наручиоца да уговор о јавној набавци добара - Унапређење и
проширење постојећег еофтверског пакета АТДИ, број 1-02-4042-35/19, додели понуђачу

Ibis-instruments doo, yn. Тошин бунар бр. 272, Београд.
Овлашћено лице наручиоца прихватило је предлог Комиеије за јавну набавку о додели
уговора, те је на оенову законеког овлашћења из члана 108. Закона донета одлука као у
диепозитиву.
Ову одлуку објавити на Порталу јавних набавки и на интернет етраници наручиоца

www.ratel.rs y року од 3 (три) дана од дана доношења.
Поука о правном средству: Против ове одлуке понуђач може наручиоцу поднети
захтев за заштиту права у року од 5 (пет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу
јавних набавки.
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