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Број : 1-02-4047-9/20-8
Датум: 08.06.2020.

Београд
Па 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. 1-02-4047-9/20-7 од 05.06.2020. године,
директор Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге (у даљем
тексту: наручилац), доноси

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
у поступку јавне набавке мале вредности добара - Електронска база међународне
регулаторне праксе, анализа и упоредних података
бр. 1-02-4047-9/20

Додељује се уговор понуlјачу CULLEN INTERNATIONAL SA, C1os Lucien Outers
11-21/1, 1160 Brussels, Belgium, чија је понуда код наручиоца заведена под бр. 1-02-40479/20-5 од 03.06.2020. године, по цени од 18.000,00 евра без ПДВ-а, односно 18.000,00 евра
са ПДВ-ом.
Образложење
Иа основу Одлуке о покретању поступкајавне набавке меле вредности бр. 1-02-40479/20 од 11.05.2020. године, за јавну набавку добара - Електронска база међународне
регулаторне праксе, анализа и упоредник података, назив и ознака предмета из Општег
речника набавки: Штампани материјал и сродни производи - 22000000, процењене вредности
3.000.000 динара, наручилац је донео Решење о обраsовању Комисије за јавну набавку бр. 102-4047-9/20 од 11.05.2020. године, која је припремила Конкурсну документацију бр. 1-024047-9/20-3 од 21.05.2020. године и истовремено објавила Позив за подношење понуда и
Конкурсну документацију, на Порталу јавник набавки и интернет страници наручиоца, дана
21.05.2020. године.
Комисија за јавну набавку је, дана 05.06.2020. године, спровела поступак отварања
понуда, о чему је сачинила Записник о отварању понуда бр. 1-02-4047-9/20-6 од 05.06.2020.

године а након тога приступила прегледу и стручној оцени понуда, о чему је сачинила
Извештај о стручној оцени понуда бр. 1-02-4047-9/20-7 од 05.06.2020. године, у којем је

констатовано:
-

даје благовремено, тј. до дана 05.06.2020. године, до 10:00 часова, примљена 1
понуда, понуђача:

1. CULLEN INTERNATIONAL SA, C1os Lucien Outers 11-21/1, 1160 Brussels,
Belgium, код наручиоца заведена под бр. 1-02-4047-9/20-5 од 03.06.2020. године, у
14:35 часова.
Рег латорна агенці(ја за еле~гронске кип нмhац4iје и пишriнске cлvie, 1141h: 1O3ЧК6У71, МБ: 17bt)6~Ч0
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-

да није било одбијених понуда;
да након спроведене стручне оцене понуда, није било основа за рангирање понуда
применом критеријума за доделу уговора - најнижа понуђена цена, јер је прибављена

само једна прикватљива понуда, понуђача CULLEN INTERNATIONAL SA, C1os
Lucien Outers 11-21/1, 1160 Brussels, Belgium, чијаје понуда код наручиоца заведена
под бр. 1-02-4047-9/20-5 од 03.06.2020. године, по цени од 18.000,00 евра без ПДВ-а,
односно 18.000,00 евра са ПДВ-ом, те је наручиоцу предложено доношење Одлуке о
додели уговора наведеном понуђачу, у складу са чл. 107. ст. 3. и чл. 108. Закона.
Иа основу Извештаја о стручној оцени понуда, донетаје одлука као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове одлуке може се поднети зактев за заштиту права,
у року од 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталујавних набавки.
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