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РЕГУЛАТОРНА АГЕНЦИЈА ЭА

ЕЛЕКТРОНСКЕКОМУНИКАЦИЈЕ
И ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ

Број : 1-02-4042- 13/20- 1 3
Датум: 14.08.2020.
Београд
Па оенову члана 17. Закона о електронским комуникацијама („Службени гласник РС",
бр. 44/10, 60/13-УС, 62/14 и 95/18-др. закон), члана 21. Статута Регулаторне агенције за
електронске комуникације и поштанске услуге („Gлужбени глаеник РС", бр. 125/15 и 30/16)
и чл. 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 услуге
доноеи
ОДЛУКУ
о додели уговора за партије 1, 2 и 3
У отвореном поступку јавне набавке услуга — Одржавање еофтвера, по партијама,
уговор о јавној набавци додељује се:
-за партију 1- Одржавање система за управљање наплатама на три године, понуђачу

„S&Т Serbia" doo, Београд, Ђорђа Станојевића 14/IV, понуда број 1-02-4042-13/20-6 од
12.08.2020. године, са укупно понуђеном ценом од 12.945.600 динара без ПДВ;
-за партију 2- Одржавање централне базе пренетих бројева, на три године, понуда 1-

02-4042-13/20-7 од 12.08.2020. године, понуђача Asseeo SEE doo, Милутина Миланковиhа 19
г, еа укупно понуђеном ценом од 32.571.000,00 динара без ПДВ;

-за партију 3— Услуге унапређења, одржавања и софтверске подршке за Keysight
софтвер "Signal Surveyor N6820ES, понуђачу Ibis-instruments doo, Београд, Тошин бунар
272, понуда број 1-02-4042-13/20-8 од 12.08.2020. године, са понуђеном ценом 229.980,00
динара без ПДВ.
Образложење
Наручилац ј е дана 23.04.2020. године, донео Одлуку број : 1-02-4042-13/20 о покретању
отвореног поступка јавне набавке уелуга — Одржавање софтвера, по партијама, обликован по
партијама, и то на следећи начин:
Партија 1- Одржавање система за управљање наплатама на три године
Партија 2- Одржавање централне базе пренетих бројева, на три године

Партија 3- Уелуге унапређења, одржавања и еофтверске подршке за Keysight
софтвер "Signal Surveyor N6820ES"
Пазив и ознака из општег речника набавке: 72200000 — услуге програмирања и
еаветодавне;
Предметна набавка је планирана Плану набавки за 2020. годину на позицији 1.2.34, а
средства зајавну набавку обезбеђена су у Финансијском плану за 2020. годину на конту
532280.
Процењена вредност јавне набавке укупно износи 46.170.000 динара без ПДВ, а по
партиј ама:
Партија 1- Одржавање еистема за управљање наплатама на три године, процењена
вредност 12.950.000 динара без ПДВ;

Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге, ПИБ: 103986571, МБ: 17606590
Палмотиtlева 2, 11103 Београд, ПАК: 106306, Република Србија
Контакт центар: 01 1 3242 673, факс: 01 1 3232 537

www.ratel.rs

Партија 2- Одржавање централне базе пренетих бројева, на три године — процењена
вредност 32.760.000 динара без ПДВ;

Партија 3- Услуге унапређења, одржавања и софтверске подршке за Keysight софтвер
"Signal Surveyor N6820ES" — процењена вредност 460.000 динара без ПДВ.
Позив за подношење понуда објављен је дана 13.07.2020. године на Порталу јавник
набавки, Порталу службеник гласила Републике Србије и база прописа и интернет страници

наручиоца www.ratel.rs. Као рок за подношење понуда одређен је 12.08.2020. године до 12:00
часова.
4) Поступак отварања понуда спроведен је у просторијама Регулаторне агенције за
електронске комуникације и поштанске услуге, Београд, ул. Палмотиhева бр. 2, дана
12.08.2020. године, са почетком у 12:30 часова. Записник о јавном отварању понуда
достављен је понуђачима електронским путем у законском року.
5) Основни подаци о понуђачима:
До дана 12.08.2020. године до 12:00 часова примљене су понуде следећик понуђача:
Број под којим
је понуда заведена
1
1-02-4042-13/20-6
1-02-4042-13/20-7

1-02-4042-13/20-8

Назив или шифра понуђача
2
„S&Т Serbia" doo, Београд, Ђорђа
Станојевића 14/IV, за партију 1

Asseco

SEE

доо,

Милутина

Миланкови~iа 19 г, за партију 2

Ibis-instruments доо, Београд, Тошин
бунар 272, за партију 3

Да~м
пријема
3
12.08.2020

Сат пријема

12.08.2020

10.50

12.08.2020

11:15

4
9:15

Неблаговремених понуда није било.
Понуде које су одбијене, разлог за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда: Није
било понуда које су одбијене.
У фази стручне оцене понуда, Комисија за јавну набавку је оценила као прикватљиве
понуде:
- понуда број 1-02-4042-13/20-6 од 12.08.2020. године, понуђача „S&Т Serbia" doo,
Београд, Тзорђа Станојевиhа 14/IV, достављена за партију 1. Понуда не садржи битне
недостатке, одговарајуhа је, не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе
понуђача и не прелази износ процењене вредности јавне набавке.
Подаци из понуде:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Укупна цена без ПДВ •
Износ ПДВ:
Укупна цена са ПДВ:
Рок плаћања:
Начин плаhања:
Услов плаћања:
Рок важења понуде:

12.945.600 динара
2.589.120,00 динара
15.534.720,00 динара
15 дана
месечним уплатама на рачун понуђача
понуђачу није дозвољено да зактева аванс
30 дана
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- понуда број 1-02-4042-13/20-7 од 12.08.2020. године, понуђача Asseco SEE doo,
Милутина Миланковића 19 г, достављена за партију 2. . 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:
1 .Укупна цена без ПДВ:
2.Износ ПДВ:
3.Укупна цена са ПДВ:
4.Рок плаћања:
5.Начин плаћања:
6.Услов плаћања:
7. Рок важења понуде:

32.571.000,00 динара
6.514.200,00 динара
39.085.200,00 динара
15 дана
месечним уплатама на рачун понуђача
понуђачу није дозвољено да захтева аванс
30 дана

- понуда број 1-02-4042-13/20-8 од 12.08.2020. године понуђача Ibis-instruments doo,
Београд, Тошин бунар 272, достављена за партију 3. 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:
1 .Укупна цена без ПДВ:
2.Износ ПДВ:
3.Укупна цена са ПДВ:
4.Рок плаћања:
5.Начин плаТiања:
6.Услов плаћања:
7.. Рок важења понуде:

229.980,00 динара
45.996,00 динара
275.976,00 динара
15 дана
месечним уплатама на рачун понуђача
понуђачу није дозвољено да захтева аванс
30 дана

8) Начин примене методологије за доделу пондера: У складу са чланом 85. Закона,
критеријум за доделу уговораје „најнижа понуђена цена" за све партије.
Имајући у виду да је за сваку партију достављена по једна понуда која је оцењена као
прихватљива , није било услова за сачињавање ранг листи применом утврђеног критеријума.
Овлашћено лице наручиоца прикватило је предлог Комисије за јавну набавку о додели
уговора за партије 1, 2 и 3, те је на основу законског овлашћења из члана 108. Закона донета
одлука као у тачки 1. диспозитива.

Ову одлуку објавити на Порталу јавних 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 наручиоцу поднети
захтев за заштиту права у року од 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу

јавних набавки.
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