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БрОј : 1-02-4047-28/ 19-9
Датум: 01.11.2019.
Београд
На Оенову члана 17. Закона о електронеким комуникацијама („Сл. глаеник РС", бр.
44/2010, 60/2013 - одлука УС, 62/2014 I 95/2018 - др. закОн) и чл. 107. и 108. Закона о јавним
набавкама („Службени глаеник РС", број 124/2012, 14/15 и 68/15), директОр Регулаторне
агенције за електрОнеке комуникације и пОштанеке уелуге д 0 н 0 е и

ОДЛУКУ
о додели уговора
У поетупку јавне набавке уелуга - Испитивање степена задовољења потреба
корисника поштанских услуга, за пОтребе Регулаторне агенције за електрОнеке
комуникације и пОштанеке уелуге, за коју се епроводи п0етупак јавне набавке мале
вредноети, редни број 1-02-4047-28/19, укупне процењене вредноети 1.500.000,00 РСД без

ПДВ, изабрана је понуда пОнуђача TCOM DOO BEOGRAD, ул. Јоеифа МаринкОвића 2,
11040 Београд, еа укупн0 понуђеном ценОм 1.487.000,00 РСД без ПДВ, Одноено 1.784.400,00
РСД еа ПДВ, саглаено понуди бр. 1-02-4047-28/19-5 Од 29.10.2019. године.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Јавна набавка уелуга - Иепитивање етепена задовОљења пОтреба кОрисника
поштанекик уелуга, редни број 1-02-4047-28/19, епроводи ее у поетупку мале вредн0ети, у
екладу еа Одлуком 0 покретању ј авне набавке број 1-02-4047-28/ 19 од 23.09.2019. године.
Предмет јавне набавке еу уелуге - иепитивање етепена задовољења потреба
кориеника пОштанеких уелуга, а према епецификацији и карактериетикама датим у
конкурсној дОкументацији.
Назив и ознака из општег речника набавке је: 79342311 - Иепитивање задОвОљетва
кОриеника.
Позив за подношење понуда објављен је на Порталу Управе за јавне набавке и на
Порталу Наручиоца - Регулаторне агенције за електронеке комуникације и поштанеке услуге
(у даљем тексту: Агенција), Београд, Палмотићева број 2, дана 17.10.2019. године.
Процењена вредноет јавне набавке уелуга - иепитивање етепена задовОљења потреба
кОриеника пОштанекик уелуга изноеи 1.500.000,00 динара без ПДВ.
Поетупак Отварања понуда епроведен је у Београду, улица ПалмОтићева број 2, у
проетОријама еедишта Агенције, дана 29.10.2019. гОдине, са почеткОм у 10.30 чаеова.
Отварање понуда епроводи КОмиеија образована Решењем директОра Агенције, брОј
1-02-4047-28/19-1 од 23.09.2019. године, чији еу чланови приеутни у еледећем еаетаву:
Горан ПаунОвић, предеедник комиеије,
1)
Наташа Ареов, члан комиеије,
2)
Жељко Гаговић, члан комиеије.
3)
Регулаторнд агенција за електронске комунпкације и поштанске ycлyre
Палмотиfiiева 2, 1 1 103 Београд, ПАК: 106306, Републнка Србија
Контакт центар: 01 1 3242 673, факс: 01 1 3232 537
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Комисија је констатовала да је до дана 29.10.2019. године, до 10.00 часова по
локалном времену, поднета следећа понуда:
Р.

Број под којим је

бр.

понуда заведена

1.

1-02-4047-28/19-5

Датум
пријема

Време
пријема

29.10.2019.

9.30 h

Назив понуђача

ТСОМ DOO BEOGRAD,
ул. Јосифа Маринковића 2, 11040 Београд

Неблаговремених и оштећених понуда није било.
Отварању понуда присуствовао је овлашћени представник понуђача, који је поднео
овлашћење за присуствовање отварању:
Р
Број под којим је
Име и презиме представника и назив
б
овлаш~iење
Датум
пон ача
р'
заведено
уђ
1.

1-02-4047-28/19-6

Младенка Благојевић, ТСОМ DOO BEOGRAD

29.10.2019.

Понуда је отворена јавно. Приликом отварања понуде, Комисија је прочитала назив
понуђача, број под којим је понуда заведена, садржину понуде која се односи на документа
потребна за доказивање обавезних и додатних услова из чл. 75. и 76. Закона о јавним
набавкама (у даљем тексту: Закон) из конкурсне документације, као и друге податке из
понуде, без упуштања у оцену исправности понуде.
Елементи понуде понуђача
р
б
Р

Документација и други подаци из понуде

1.
1.1
2

Образац понуде — попуњен и потписан од стране овлашћеног лица понуђача
Начин подношења понуде
Образац структуре понуђене цене - попуњен и потписан од стране овлашћеног

Назив понуђача
тСОМ
"да"
самостално
«да«

лица понуђача
З.

Модел уговора - попуњен и потписан од стране овлашћеног лица понуђача

"да"

Образац изјаве о независној понуди - попуњен и потписан од стране

«да«

Образац изјаве о обавезама понуђача - попуњен и потписан од стране

«да«

6

Изјава понуђача о испуњавању обавезних услова - Прилог П1 — попуњен и
потписан од стране овлаш~iеног лица понуђача

«да«

7.

Доказ за пословни капацитет — копије важећих сертификата

8.

ISO 27001:2014
ISO 20000:2011
Докази за кадровски капацитет

4
•

овлашћеног лица понуђача

5
•

овлашt~еног лица понуђача

"да"
"да"

3а доктора техничких наука, област cao6paћaj и транспорт, ужа научна област
поштански саобраtгај и мреже:
- Доказ радном ангажовању.
- Копија дипломе о стеченом научном степену
- Референтна листа за кадрове -Прилог П2.1

•

•

"да"
"да"
"да"

За дипломираног инжењера cao6paћaja (одсек за ПТТ cao6paћaj):

9.

- Доказ радном ангажовању.
- Копија дипломе
- Референтна листа за кадрове -Прилог П2.2
Цене
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"да"
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(РСД)

Страна 2 од 3

р

Документација и други подаци из понуде

бр

УКУПНА 1(FHA БЕЗ ПДВ

пдв (

11,
12 •

ТСОМ
1.487.000,000

°ro)

297.400,00

УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ
10,

Назив понуђача

1.784.400,00

рок израде предмета набавке (дана) (Не може бити дужи од 60 календарскгх
дана од данаувођења Извршиоцау посао)
рок плаћања (дана) (Ие може бити краhи од 15 дана, нити дужи од 45 дана од
дана пријема фактуре.)
рок важења понуде (дана) од данајавног отварања понуда
(Не може бити краhи од 60 дана)

60
45
60

НапОмена:
Ознака "да" у табели значи да је прилОжен тражени дОкумент и да је прилОжени Образац из
кОнкурсне дОкументације пОпуњен и пОтписан Од стране ОвлашћенОг лица пОнуђача
Комисијаје утврдила да кОд пОднете пОнуде није бил0 недостатака.
НакОн јавнОг Отварања пОнуда, КОмисија је сачинила Записник 0 отварању понуда,
кОји је пОслат понуђачу електронским путем у ЗакОнОм прОписанОм року.
ПОступак Отварања пОнуда завршен је у 10:45 часова.
КОмисија за предметну јавну набавку извршила је детаљан преглед пОнуде и дала
стручну Оцену пОнуде, как0 би утврдила да ли је пОднета пОнуда прихватљива и

одгОварај yћa.
АнализОм дОстављене пОнуде КОмисија је утврдила да је приспела понуда пОнуђача

ТСОМ DOO BEOGRAD из Бе0града ОдгОварајућа и прихватљива, ОднОсн0 да пОтпун0
испуњава захтеве из ЗакОна и кОнкурсне дОкументације, ОднОсн0 да пОтпун0 испуњава све
услОве из техничке спецификације, да не Ограничава, нити услОвљава права Наручи0ца или
Обавезе пОнуђача и да пОнуђена цена не прелази изнОс прОцењене вреднОсти јавне набавке.
НакОн завршене стручне Оцене понуда, КОмисија предлаже директОру Агенције да,
сагласн0 чл. 3., 105., 107. и 108. ЗакОна 0 јавним набавкама, дОнесе Одлуку о додели угОвОра

пОнуђачу ТСОМ DOO BEOGRAD из Бе0града, ул. ЈОсифа МаринкОвића 2, са укупн0
понуђенОм ценОм 1.487.000,00 РСД без ПДВ, ОднОсн0 1.784.400,00 РСД са ПДВ, сагласно
пОнуди бр. 1-02-4047-28/19-5 Од 29.10.2019. гОдине.
ПОука 0 правнОм леку:
ПрОтив Ове Одлуке мОже се изјавити захтев за заштиту права пОнуђача у рОку од 10 дана Од
дана Ове Објављивања одлуке на ПОрталу јавних набавки.

ДИРЕКТОР

др Владица Тинтор
Обј авити-доставити:
- На Порталу јавних набавки,
- На интернет страници Наручиоца,
- Аркиви
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