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Републикд Србијд

РАТЕЛ

Реryллторнл агенци ј л за
електронске комуникације
и поиллиСке услуге

Број : 1-02-4044-8/ 14-12
Датум: 01.10.2014.

Београд
Ha основу члана 17. Закона о електронским комуникацијама („Службени гласник PC",
број 44/10 и 60/1 3-УС), члана 21. Статута Регулаторне агенција за електронске комуникације

и поштанске услуге („Службени гласник РС", број 59/10) и чл. 3, 105. и 109. Закона о јавним
набавкама („Службени гласник РС", број 124/12), директор Регулаторне агенција за
електронске комуникације и поштанске услуге доноси

ОДЛУКУ
0 обустави поступка јавне набавке

Обуставља се преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
за јавну набавку услуге одржавања рачуноводствено-финансијског софтвера за три године,
број 1-02-4044-8/14, из разлога неиспуњавања услова за доделу уговора.
У року од пет дана од коначности одлуке о обустави поступкајавне набавке, објавити
обавештење о обустави поступкајавне набавке.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда за услугу
одржавања рачуноводствено-финансијског софтвера за три године, покренут је Одлуком о
покретању поступкајавне набавке, број 1-02-4044-8/14 од 05.08.2014. године.
Процењена вредност јавне набавке услуге одржавања рачуноводствено-финансијског
софтвера за три године, број 1-02-4044-8/14, износи 311.040 динара без ПДВ-а.
Позив за подношење понуда у преговарачком поступку без објављивања позива за
подношење понуда је достављен „Заводу за унапређење пословања", Устаничка 64/14, из
Београда, дана 05.09.2014. године.
До дана 25.09.2014. године, до 12.00 часова no локалном времену, благовремено је

при
Ред.
број

Број под којим је
понуда заведена
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Назив пону ~јача

Датум
пријема

Време
пријема

Завод за унапређење пословања",
Беоrрад, Устаничка 64/14

23.09.2014.

12:55

Последњег дана за достављање Понуде, у 12.30 часова no локалном времену,
обављено је jaBHo отварање благовремено пристигле понуде.
Након отварања понуде, Комисија за јавну набавку образована Решењем директора
Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге (РАТЕЛ) 0
образовању Комисије зајавну набавку, број 1-02-4044-8/14-3 од 05.08.2014. године, сачинила
је Записник 0 отварању понуда бр. 1-02-4044-8/14-10. У Записнику је констатовано да је
Понуђач доставио све тражене доказе, и прочитана је понуда. У понуди је између осталог
наведено, да је укупна понуђена цена износи 5.400,00 EUR, што према средњем курсу НБС
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Од 118,6959 изнОси 640.957,86 динара без ПДВ-а, и да је р0к ИЗВРШЕЊА услуге 72 сата од
пријаве нефункционалнОсти приступи вршењу услуге. Понуђена цена и рок извршења услуге
су квалификОвали ПОнуду, као не0дгОварају ћу у смислу члана 3. ст. 1. тач. 32) ЗакОна, , јер је
понуђен дужи р0к реализације услуге (72 сата уместо од 24 сата), и као неприхватљиву у
смислу члана 3. ст. 1. тач. 33) ЗакОна, јер пОнуђена цена Од 640.957,86 динара без ПДВ-а
виша Од прОцењене вреднОсти од 311.040,00 динара без ПДВ-а, па нису се стекли услови да
се отпОчне поступак преговарања око елемената прегОварања.
У Извештају КОмисије 0 стручнОј Оцени пОнуде бр. 1-02-4044-8/14-11 од 25.09.2014.
гОдине (у даљем тексту: Извештај) је предлОжено да се Понуда ОДБИЈЕ, ка0 неприхватљива,
те да се у складу чл. 109. ЗакОна донесе Одлука о Обустави пОступка.
Ha Основу Извештаја, сагласн0 члану 109. a y вези са чл. 3 и 105. Закона о јавним
набавкама, дОнетаје одлука ка0 у диспОзитиву.
Поука о правном леку: ПрОтив Ове Одлуке мОже се изјавити зактев за заштиту права
понуђача у року Од 10 дана од дана њеног дОношења, у складу ca одредбама ЗакОна 0 јавним
набавкама.
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Доставити:
-Понуђачу
- Сектору за економске послове и анализу тржишта;
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