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РЕГУЛАТОРНА АГЕНЦИЈА ЗА

ЕЛЕКТРОНСКЕКОМУНИКАЦИЈЕ
И ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ

Број : 1-02-4042-27/ 19-8
Датум: 18.10.2019.
Београд

На оенову члана 17. Закона о електронеким комуникацијама („Службени глаеник РС", бр.
44/10, 60/ 1 3 -уС, 62/14 и 95/ 1 8-др. закон), члана 21. Статута Регулаторне агенције за
електронеке комуникације и поштанеке услуге („Службени гласник РС", бр. 125/15 и 30/16)
и члана 108. етав 1. Закона о јавним набавкама („Службени глаеник РС", бр. 124/12, 14/15 и
68/15), директор Регулаторне агенције за електронеке комуникације и поштанеке услуге
доноси
ОДЛУКУ
о додели уговора
Уговор о јавној набавци уелуге — Додатно одржавање рачуноводственог софтвера за
потребе миграције података у новим рачуноводетвеним системима, број 1-02-4042-27/19,
додељује ее понуђачу Завод за унапређење пословања доо, Београд, Уетаничка 64/XIV, еа
укупно понуђеном ценом од 140.000,00 динара, без ПДВ-а.

Образложење
Наручилац је дана 12.08.2019. године, донео Одлуку број: 1-02-4042-27/19 о покретању
отвореног поступка, за јавну набавку уелуге — Додатно одржавање рачуноводетвеног
софтвера за потребе миграције података у новим рачуноводетвеним системима. Редни број
јавне набавке 1-02-4042-27/19.
Назив и ознака из општег речника набавке: 72200000 — Услуге програмирања и
саветодавне услуге.
Набавка је предвиђена у Плану набавки за 2019. годину на позицији 1.2.56, а ередства
за јавну набавку обезбеђена еу у Финанеијском плану за 2019. годину на конту 532280 —
трошкови уелуге одржавања софтвера.
За наведену јавну набавку, наручилац је објавио Позив за подношење понуда дана

17.09.2019. године на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца www.ratel.rs
Укупна продењена вредност јавне набавке износи 165.000,00 динара, без ПДВ-а.
До истека рока за подношење понуда, односно до дана 17.10.2019. године, до 10:00
часова, на адресу наручиоца приетиглаје једна понуда, и то:
Датум
Сат
Број под којим
Назив или шифра понуђача
пријема
пријема
је понуда заведена
2
4
3
1
Завод за унапређење пословања доо,
23.09.2019.
8:20
1-02-4042-27/19-5
Београд, Устаничка 64/XIV
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
Палмотиfiiева 2, 1 1 103 Београд, ПАК: 106306, Република Србија
Контакт центар: 01 1 3242 673, факс: 011 3232 537
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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
17.10.2019. године, са почетком у 10:30 часова.
Понуде које су одбијене, разлог за њиково одбијање и понуђена цена тих понуда: Није
било одбијених понуда.
У фази стручне оцене понуда, Комисија за јавну набавку је оценила као прихватљиве
следеће понуде:
- понуду број: 1-02-4042-27/19-5 од дана 23.09.2019. године, понуђача: Завод за
унапређење пословања доо, Београд, Устаничка 64/XIV. Понуда не садржи битне недостатке,
одговарајућа је, не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и не
прелази износ процењене вредности јавне набавке.
Подаци из понуде:
Укупна цена услуге додатног одржавање рачуноводственог софтвера за потребе
миграције података у новим рачуноводственим системима износи: 140.000,00 динара, без
ПДВ-а;
Укупна цена услуге додатног одржавање рачуноводственог софтвера за потребе
миграције података у новим рачуноводственим системима износи: 168.000,00 динара, са
ПДВ-ом.
Рок плаћања: 45 дана од дана пријема рачуна;
Рок важења понуде: 60 дана од данајавног отварања понуда.
У складу са чланом 85. Закона, критеријум за доделу уговора је „најнижа понуђена
цена". Имајући у виду да је поднета само једна прихватљива понуда, није било услова за
сачињавање ранг листе применом утврђеног критеријума.
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
одговарајућа, 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".
Имајући у виду наведено, Комисија за јавну набавку, после стручне оцене понуда је
предложила директору наручиоца да уговор о јавној набавци услуге - Додатно одржавање
рачуноводственог софтвера за потребе миграције података у новим рачуноводственим
системима, додели понуђачу Завод за унапређење пословања доо, Београд, Устаничка

64/XIV.
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Овлашћен0 лице наручи0ца прихватил0 је предлОг КОмисије за јавну набавку 0 дОдели
угОвОра, те је на оснОву закОнскОг Овлашћења из члана 108. ЗакОна дОнета Одлука ка0 у

диспОзитиву.
Ову Одлуку Објавити на ПОрталу јавних набавки и на интернет страници наручи0ца
www.ratel.rs y рОку Од 3(три) дана Од дана дОнОшења.
Поука о правном средству: ПрОтив Ове Одлуке пОнуђач мОже наручи0цу пОднети

зактев за заштиту права у рОку Од 10 (десет) дана Од дана Објављивања Одлуке на ПОрталу
јавних набавки.
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