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Београд
На основу члана 17. Закона о електронским комуникацијама („Службени гласник РС",
бр. 44/10, 60/20 і3 -уС, 62/14 и 95/18 - др. закон), члана 21. Статута Регулаторне агенције за
електронске комуникације и поштанеке услуге („Службени глаеник РС", бр. 125/14 и 30/16)
и чл. 3, 105, 107. и 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15
и 68/15), директор Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанеке услуге

доноси
ОДЛУКУ

о додели уговора

У преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда за јавну
набавку уелуга - индикатори о употреби информационо-комуникационих технологија у
Републици Србији, број 1-02-4044-3/19, додељује ее уговор понуђачу Републички завод за
статистику Србије, Београд, улица Милана Ракића број 5, у износу од 2.500.000,00 динара без
ПДВ, саглаено понуди број 1-02-4044-3/19-8 од 18.10.2019. године у 8.40 сати.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Јавна набавка услуга - индикатори о употреби информационо-комуникационик

технологија у Републици Србији, епроводи се у преговарачком поступку без објављивања
позива за подношење понуда, у екладу са Одлуком о покретању јавне набавке број 1-024044-3/19-2 од 11.10.2019. године.
Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за
подношење понуда и Конкурена документација објављени су на Порталу Управе за јавне

набавке и на Порталу Наручиоца - Регулаторне агенције за електронеке комуникације и

поштанске услуге (у даљем текету: Наручилац), Београд, улица Палмотићева број 2, дана
14.10.2019. године.
Позив за подношење понуда упућен је Републичком заводу за етатистику Србије,
Београд, улица Милана Ракића број 5, дана 14.10.2019. године.
Разлози за примену преговарачког поступка без обј ављивања позива за подношење
понуда: из разлога повезаних са заштитом искључивих права, пошто набавку може извршити
само одређени понуђач, еходно одредбама члана 36. етав. 1. тачка 2) Закона о јавним
набавкама (у даљем тексту: Закон), а након добијања мишљења Управе за јавне набавке, о
основаности примене преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуде,
број 404-02-4404/19 од 7.10.2019. године.
Процењена вредност јавне набавке уелуга - индикатори о употреби информационокомуникационих технологија у Републици Србији, број 1-02-4044-3/19, износи 2.500.000
динара без ПДВ.
Назив и ознака из општег речника набавке је 79300000 - Услуге истраживања
тржишта и привреде; анкетирање и статистички подаци.
Регулдторнд агенциiја за електронеке комунмкацнје п поштанске услтге
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У року за дОстављање пОнуда, д0 дана 31.10.2019. године, д0 10.00 часОва п0

локалнОм времену, благОвремено је пристигла пОнуда понуђача Републички завОд за
статистику Србије, Београд, улица Милана Ракића брОј 5, која је заведена под брОјем 1-024044-3/19-8 Од 18.10.2019. гОдине у 8.40 часова.
Комисија за јавну набавку (у даљем тексту: Комисија), образОвана Решењем
директОра Наручи0ца, број 1-02-4044-3/19-3 Од 11.10.2019. године, пОследњег дана за
дОстављање пОнуда, однОсн0 дана 31.10.2019. гОдине у 10.30 часОва п0 локалном времену,

Обавила је и Отварање благОвремен0 пОднете понуде, без присуства овлашћених
представника пОнуђача.
НакОн Отварања и читања пОнуде, те накОн провере да ли су прилОжени сви дОкази о
испуњености обавезних услова, без упуштања у стручну Оцену понуде, Комисијаје утврдила
да кОд дОстављене понуде нема утврђених недОстатака.
Поступак отварања понуде завршен је у 10.45 часова.
НакОн отварања пОнуде, Комисијаје приступила стручној Оцени исправнОсти, как0 би
се утврдил0 да ли су испуњени услови да се отпОчне са пОступком прегОварања.
Комисија је утврдила да је поднета пОнуда прикватљива и ОдгОварајућа, као и да је
понуда кОначна с Обзиром да нико од Овлашћених представника пОнуђача није приступи0
пОступку прегОварања.
У Извештају о стручнОј оцени пОнуде, КОмисијаје предлОжила директОру Наручи0ца
да, сагласн0 чл. 3, 105, 107. и 108. Закона, а на Основу критеријума најниже понуђене цене,
донесе Одлуку 0 дОдели угОвОра понуђачу пОнуђачу Републички завОд за статистику Србије,
Бе0град, улица Милана Ракића брОј 5, у изнОсу од 2.500.000,00 динара без ПДВ, однОсно
2.500.000,00 динара са ПДВ, сагласн0 пОнуди број 1-02-4044-3/19-8 од 18.10.2019. године у
8.40 часОва.
На оснОву Извештаја КОмисије о стручној оцени пОнуда, сагласно члану 108. а у вези
са чл. 3, 105. и 107. ЗакОна, дОнетаје Одлука као у диспозитиву.

Поука о правном леку: Против ове Одлуке мОже се изјавити зактев за заштиту права
пОнуђача у рОку од 10 дана од дана објављивања исте на ПОрталу Управе за јавне набавке, у
складу са одредбама ЗакОна.
~

икА С
'.ј~. ЕЛF У р~
У ~ v

ДИРЕКТОР

А~

др Владица Тинтор

Доставити:
- ПОнуђачу;
- СектОру за правне и Опште послове;
- Архиви.
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