І ш1~Т 'дi~iiiiii ui
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РЕГУЛАТОРНА АГЕНЦИЈА ЭА
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ЕЛЕКТРОНСКЕКОМУНИКАЦИЈЕ
И ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ

Број : 1-02-4042-34/20- 1 8
Датум: 10.11.2020.
Београд

На оенову члана 17. Закона о електронеким комуникацијама („Службени глаеник РС",
бр. 44/10, 60/13-УС, 62/14 и 95/18-др. закон), члана 21. Статута Регулаторне агенције за
електронеке комуникације и поштанеке уелуге („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), директор Регулаторне агенције за електронеке комуникације и поштанеке уелуге
доноеи
ОДЛУКУ
о додели уговора
Уговор о јавној набавци уелуга — Конеултантеке уелуге у облаети рачуноводетва и
ревизије, број 1-02-4042-34/20, додељује се понуђачу "Легиет" доо, Београд, Шпанеких
бораца 56, еа укупно понуђеном ценом у изноеу од 125.000,00 дiнара без ПДВа.
Образложење
Наручилац је дана 18.06.2020. године, донео Одлуку број: 1-02-4042-34/20 о покретању
отвореног поетупка, за јавну набавку уелуга — Конеултантеке уелуге у облаети
рачуноводетва и ревизије. Редни број јавне набавке 1-02-4042-34/20.
Назив и ознака из општег речника набавке: ОРН: 66171000 Уелуге финанеијског
еаветовања.
Предметна набавка је планирана у Плану јавних набавки за 2020. годину, на позицији
1.2.27, а ередетва за јавну набавку обезбеђена еу у Финанеијеком плану за 2020. годину на
конту 550540. Процењена вредноет набавке изноеи 500.000,00 динара без ПДВ.
Поетупак отварања понуда спроведен је у проеторијама Регулаторне агенције за
електронеке комуникације и поштанеке уелуге, Београд, ул. Палмотићева бр. 2, дана
06.11.2020. године, еа почетком у 10:30 чаеова. Записник о јавном отварању понуда
доетављенје понуђачима електронским путем.
До иетека рока за подношење понуда, одноено до дана 06.11.2020. године, до 10:00
часова, на адрееу наручиоца приетигле еу следеће понуде:
Број под којим
је понуда заведена
1
1-02-4042-34/20-5

1-02-4042-34/20-6

Назив или шифра понуђача
2
Издавачко предузеће Епоха доо,
Пожега, Бакионица 66

Мооге Stephens Revizija i
Računovodstvo doo, Београд,

Датум
пријема
3

Сат
пријема
4

05.11.2020.

09:00

05.11.2020

13:38
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1-02-4042-34/20-7
1-02-4042-34/20-8
1-02-4042-34/20-9

1-02-4042-34/20-10
1-02-4042-34/20-11
1-02-4042-34/20-12

Институт зајавне финансије и
рачуноводство доо, Ниш, Булевар
Немањиhа 76/39
КПМГ доо, Београд, Милутина
Миланковиhа 1Ј
ДФК Консултант — Ревизија доо,
Београд, Булевар Микајла Пупина 1 1 7а

Ernst&Young doo, Београд,
Антифашистичке борбе 1 3а

G1oba1 Audit Services doo, Београд,
Булевар деспота Стефанаl2
6 гист доо, Београд, Шпанскик бораца

5

06.11.2020

08:55

06.11.2020

08:55

06.11.2020

09:30

06.11.2020

09:35

06.11.2020

09:36

06.11.2020

09:46

Неблаговремених понуда није било.
Поступак отварања понуда спроведен је у просторијама Регулаторне агенције за
електронске комуникације и поштанске услуге, Београд, ул. Палмотићева бр. 2, дана
11.06.2020. године, са почетком у 10:30 часова.
Понуде које су одбијене, разлог за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда:

1) понуда број 1-02-4042-34/20-6 понуђача Moore Stephens Revizija i Računovodstvo
doo, Београд, оцењена је као неприхватљива из разлога шро је понуђач у обрасцу понуде
навео да понуђени рок важења понуда износи 30 дана од дана отварања понуда, што није у
складу са одредбама конкурсне документације којом је у тачки 9.2 „Захтев у погледу рока
важења понуде" било прописано да исти не може бити краћи од 60 (шездесет) дана од дана
отварања понуда.
Чланом 3. став 1. тачка 33) Законаје прописано даје „прихватљива понуда она понуда
која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је
одговарајуhа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и
Имајући у виду садржину конкурсне документације, те садржину понуде понуђача

Moore Stephens Revizija i Računovodstvo doo, Београд, Комисија за јавну набавку наручиоца
је разматрану понуду оценила као неприкватљиву будући да иста садржи битан недостатак
из члана 106. став 1. тачка 4. Закона.
2) понуда број 1-02-4042-34/20-7 понуђача Институт за јавне финансије и
рачуноводство доо, Ниш, оцењена је као неприватљива будуhи да понуђена цена наведена у
понуди у износу од 780.000,00 динара без ПДВ, прелази износ процењене вредности
предметнејавне набавке.
Како из одредбе члана 3. став 1. тачка 33) Закона произлази даје прихватљива понуда
она понуда која, између осталог не прелази процењену вредност набавке, то је иста оцењена
као неприхватљива.
3) понуда број 1-02-4042-34/20-8 понуђача КПМГ доо, Београд оцењена је као
неприватљива будући да понуђена цена наведена у понуди у износу од 940.000,00 динара без
ПДВ, прелази износ процењене вредности предметнејавне набавке.
Како из одредбе члана 3. став 1. тачка 33) Закона произлази даје прихватљива понуда
она понуда која, између осталог не прелази процењену вредност набавке, то је иста оцењена
као неприхватљива.
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4) понуда број 1-02-4042-34/20-9 понуђача ДФК Консултант — Ревизија доо, Беоrрад,
оцењена је као неприватљива будући да понуђена цена наведена у понуди у износу од
688.000,00 динара без ПДВ, прелази износ процењене вредности предметнејавне набавке.
Како из одредбе члана 3. став 1. тачка 33) Закона произлази даје прихватљива понуда
она понуда која, између осталог не прелази процењену вредност набавке, то је иста оцењена
као неприхватљива.

5) понуда број 1-02-4042-34/20-10 понуђача Ernst&Young doo, Београд оцењенаје као
неприватљива будуl-iи да понуђена цена наведена у понуди у износу од 1.780.000,00 динара
без ПДВ, прелази износ процењене вредности предметнејавне набавке.
Како из одредбе члана 3. став 1. тачка 33) Закона произлази даје прихватљива понуда
она понуда која, између осталог не прелази процењену вредност набавке, то је иста оцењена
као неприхватљива.
У фази стручне оцене понуда, Комисија за јавну набавку је оценила као
прихватљиве следеl-iе понуде:
1) понуду број 1-02-4042-34/20-5 понуђача Издавачко предузеће Епоха доо,
Пожега. Понуда не садржи битне недостатке, одговарајуl-iаје, не ограничава, нити условљава
права наручиоца или обавезе понуђача и не прелази износ процењене вредности јавне
набавке. Укупно понуђена цена износи 389.000,00 динара без ПДВ.

2) понуду број 1-02-4042-34/20-11 понуђача G1oba1 Audit Services doo, Београд.
Понуда не садржи битне недостатке, одговарајућа је, не ограничава, нити условљава права
наручиоца или обавезе понуђача и не прелази износ процењене вредности јавне набавке.
Укупно понуђена цена износи 295.000,00 динара без ПДВ.
3) понуду број 1-02-4042-34/20-12 понуl-јача Легист доо, Београд. Понуда не
садржи битне недостатке, одговарајућа је, не ограничава, нити условљава права наручиоца
или обавезе понуђача и не прелази износ процењене вредности јавне набавке. Укупно
понуђена цена износи 125.000,00 динара без ПДВ.
9) Начин примене методологије за доделу пондера:У складу са чланом 85. Закона,
критеријум за доделу уговора је „најнижа понуђена цена", те у складу са истим сачињена
следеl-ia ранг листа:
Понуђач
Легист доо, Београд

Понуђена цена
125.000,00 динара без ПДВ

2

G1oba1 Audit Services doo, Београд

295.000,00 динара без ПДВ

3

Издавачко предузеl-iе Епоха доо, Пожега

389.000,00 динара без ПДВ

Р. бр
1

Чланом 3. став 1. тачка 33) Закона је прописано да је „прихватљива понуда она понуда
која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је
одговарајуl-iа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и
која не прелази износ процењене вредности јавне набавке ".
Чланом 107. став 3. Закона прописано је: „Након спроведене стручне оцене понуда, на
основу извештаја комисије, наручилац доноси одлуку о додели уговора, ако је прибавио
најмање једну прихватљиву понуду".
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Имајући у виду наведено, Комисија за јавну набавку, после стручне оцене понуда је
предлОжила директОру наручиоца да уговор о јавној набавци услуга- Консултантске услуге у
области рачуноводства и ревизије, број 1-02-4042-34/20, додели понуђачу „Легист" до0,
Београд, Шпанских бораца 56, са укупно понуђеном ценОм у изнОсу од 125.000,00 дiнара без
ПДВа.
Овлашli-ено лице наручиоца прихватило је предлОг Комисије за јавну набавку о додели

уговора, те је на ОснОву законскОг овлашћења из члана 108. Закона донета одлука ка0 у
диспозитиву.
Ову одлуку објавити на Порталу јавник набавки и на интернет страници наручиоца
www.ratel.rs y року од 3 (три) дана од дана донОшења.
Поука о правном средству: Против Ове одлуке понуђач мОже наручи0цу поднети

захтев за заштиту права у рОку од 10 (десет) дана од.. дана објављивања одлуке на ПОрталу
јавних набавки.
/

ДИРЕКТ
аган Пејовић
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