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РЕПУБЛИКА СРБИЈА

РАТЕЛ

РЕГУЛАТОРНА АГЕНЦИЈА 3А

✓

~ ЕЛЕКТРОНСКЕКОМУНИКАЦИЈЕ
И ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ

БрОј : 1-02-4042-3 3/20-8
Датум: 11.01.2021.

Бе0град
На Оенову члана 17. ЗакОна 0 електронским кОмуникацијама („Службени гласник РС",
бр. 44/10, 60/13-УС, 62/14 и 95/18-др. закОн), члана 21. Статута РегулатОрне агенције за
електрОнеке кОмуникације и пОштанске услуге („Службени гласник РС", бр. 125/15 и 30/16)
и члана 108. став 1. ЗакОна 0 јавним набавкама („Службени глаеник РС", бр. 124/12, 14/15 и
68/15), директор РегулатОрне агенције за електрОнеке кОмуникације и пОштанске услуге

дОнОси
ОДЛУКУ
о додели уговора
УгОвОр 0 јавној набавци уелуга — Одржавање дизел електричних агрегата у објектима
КМЦ са иепОруком гОрива, на три гОдине, број 1-02-4042-33/20, дОдељује се пОнуђачу
„Енергетра" до0, ДурмитОрска 3, Бе0град, п0 јединичним ценама наведеним у пОнуди, с тим
да вредн0ет укупн0 извршених предметних услуга тОкОм пери0да важења угОвОра не мОже
прелазити износ процењене вреднОсти набавке Од 4.000.000,00 динара без ПДВ-а.
Образложење
Наручилацје дана 18.06.2020. године, дОне0 Одлуку брОј: 1-02-4042-33/20 0 пОкретању
отвОреног п0етупка, за јавну набавку услуга — Одржавање дизел електричних агрегата у
објектима КМЦ са испОруком гОрива, на три године. Редни брОј јавне набавке 1-02-404233/20.
Назив и Ознака из Општег речника набавке: ОРН: 50532300 — Услуге пОправке и
Одржавања генератОра.
Предметна набавка је планирана у Плану јавних набавки за 2020. гОдину, на пОзицији
1.2.12, а средства за јавну набавку Обезбеђена су у ФинанеијскОм плану за 2020. гОдину на
кОнту 532010 и 513110. Укупн0 процењена вреднОст јавне набавке изнОси: 4.000.000,00
динара, без ПДВ-а.
ПОзив за поднОшење пОнуда објављен је дана 09.12.2020. гОдине на ПОрталу јавних

набавки и интернет страници наручи0ца www.ratel.rs. ПОзивОм за пОдношење пОнуда
Одређенје рОк за пОдношење пОнуда д0 08.01.2021. гОдине, д0 12:00 часОва.

Поступак јавнОг Отварања понуда спрОведен је у пр0еторијама Регулаторне агенције за
електрОнске кОмуникације и пОштанске уелуге, Бе0град, ул. ПалмОтићева бр. 2, дана
08.01.2021. гОдине, са почеткОм у 12:30 часОва. Записник 0 јавнОм отварању пОнуда
дОстављен је пОнуђачу електронским путем.
ОснОвни пОдаци 0 пОнуђачима: ДО истека рока за пОднОшење пОнуда, ОднОсн0 д0 дана
08.01.2021. године, д0 12:00 часОва, на адресу наручи0ца пристиглајеједна понуда, и т0:
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Број под којим
је понуда заведена
1
1-02-4042-33/20-5

Назив или шифра понуђача
2
Енергетра д00, ДурмитОрска 3, Бе0град

Датум
пријема
3
08.01.2021

Сат
пријема
4
09:30

НеблагОвремених пОнуда није бил0.
ПОнуде кОје еу Одбијене, разлОг за њихОво одбијање и пОнуђена цена тик пОнуда: Није
бил0 Одбијених пОнуда.
У фази етручне Оцене пОнуда, КОмиеија за јавну набавку је оценила ка0
прихватљиву пОнуду брОј: 1-02-4042-33/20-5 Од дана 08.01.2021. гОдине, пОнуђача: Енергетра
д00, ДурмитОрека 3, Бе0град. Понуда не еадржи битне нед0етатке, ОдгОварајућа је, не

ограничава, нити уелОвљава права наручи0ца или Обавезе пОнуђача и не прелази изн0е
прОцењене вредн0ети јавне набавке.
ПОдаци из пОнуде
1. Укупна цена без ПДВ: 3.899.500,00 динара
2. Изн0е ПДВ: 779.900,00 динара
3. Укупна цена еа ПДВ: 4.679.400,00 динара
4. РОк плаћања: 15 дана
5. УелОв плаћања: пОнуђачу није дОзвОљен0 да захтева аване
6. Гарантни рОк: 12 месеци
7. РОк важења пОнуде: 30 дана
Начин примене метОдОлОгије за дОделу пОндера: У екладу еа чланом 85. Закона,
критеријум за дОделу угОвОраје „најнижа пОнуђена цена".
Имајући у виду да је д0етављена еамо једна прихватљива пОнуда, није бил0 уелОва за
еачињавање ранг лиети применОм утврђенОг критеријума.
ЧланОм 3. етав 1. тачка 33) ЗакОна је прОпиеан0 да је „прихватљива пОнуда она пОнуда

кОја је благОвремена, кОју наручилац није Одби0 збОг битних недоетатака, кОја је
ОдгОварајућа, која не Ограничава, нити уелОвљава права наручи0ца или Обавезе пОнуђача и
кОја не прелази изнОс прОцењене вредн0ети јавне набавке ".
ЧланОм 107. етав 3. ЗакОна прОписан0 је: „НакОн епрОведене етручне Оцене пОнуда, на
ОенОву извештаја кОмиеије, наручилац дОн0еи Одлуку о дОдели угОвОра, ак0 је прибави0
најмањеједну прихватљиву пОнуду".
Имајући у виду наведено, КОмиеија за јавну набавку, п0еле стручне Оцене пОнуда је
предлОжила директОру наручи0ца да угОвОр 0 јавнОј набавци уелуга- Одржавање дизел
електричних агрегата у Објектима КМЦ еа испОрукОм гОрива, на три гОдине, брОј 1-02-404233/20, дОдели пОнуђачу Енергетра д00, ДурмитОрска 3, Бе0град, по јединичним ценама
наведеним у пОнуди, е тим да вредн0ет укупн0 извршених предметних уелуга тОкОм пери0да
важења угОвОра не мОже прелазити изн0е прОцењене вредн0ети набавке Од 4.000.000,00
динара без ПДВ-а.
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Овлашћен0 лице наручи0ца прикватил0 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 јавник 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 наручи0цу пОднети
захтев за заштиту права у рОку Од 10 (десет) дана Од дана Објављивања одлуке на ПОрталу
јавних набавки.
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