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РЕГУЛАIОРНА АГЕНЦИЈА ЗА

ЕЛЕКТРQНСКЕК(МIУНИКАцИЈЕ
И ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ

Број : 1-02-4042-34/ 19-8
Датум: 25.12.2019.

Београд
На основу 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 („Службени гласник РС", бр. 125/15 и 30/16)
и члана 108. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени глаеник РС", бр. 124/12, 14/15 и
68/15), директор Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге

доноси
ОДЛУКУ

о додели уговора
Уговор о јавној набавци услуга — Продужење одржавања за уређаје и обезбеђивање
репроматеријала за потребе свакодневног штампања у просторијама Агенције, на три године,
број 1-02-4042-34/19, додељује се групи понуђача „Ewe сотр" doo, Београд, Цара Душана 212 и

„Nepo system" doo, Београд, Прве пруге 1.
Образложење
Наручилац је дана 02.10.2019. године, донео Одлуку број: 1-02-4042-34/19 о
покретању отвореног поступка, за јавну набавку услуга — Продужење одржавања за уређаје и
обезбеђивање репроматеријала за потребе свакодневног штампања у просторијама Агенције,
на три године. Редни број јавне набавке 1-02-4042-34/19.
Назив и ознака из општег речника набавке: 50323000 — Одржавање и поправка
периферник рачунарских уређаја.
Набавка је предвиђена у Плану набавки за 2019. годнну на познцији 1.2.4, а средства
за јавну набавку обезбеђена су у Финансијском плану за 2019. годину на конту 539350 трошкови услуге штампања у просторијама агенције.
Позив за подношење понуда објављен је дана 05.11.2019. године на Порталу јавних
набавки, Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа и интернет страници

наручиоца www.ratel.rs. Позивом за подношење понуда одређен је рок за подношење понуда
до 05.12.2019, године, до 10:00 часова.
Укупно процењена вредност јавне набавке износи: 12.000.000,00 динара, без ПДВ-а.
До истека рока за подношење понуда, односно до дана 05.12.2019. године, до 10:00
часова, на адресу наручиоца пристиглајеједна понуда:
Број под којим
је понуда заведена
1

1-02-4042-34/19-5

Назив или шифра понуђача
2
Заједничка понуда „Ewe comp doo,

Београд, Цара Душана 212 u ,,Nepo system"

Датум
пријема
3

Сат
пријема
4

05.12.2019.

09:35

doo, Београд, Прве пруге 1.
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Неблаговремених понуда није било.
Поступак отварања понуда спроведен је у просторијама Регулаторне агенције за
електронске комуникације и поштанске услуге, Београд, ул. ПалмотиТiева бр. 2, дана
05.12.2019. године, са почетком у 10:30 часова. Записник о јавном отварању понуда
достављен је понуђачу електронским путем.
Понуде које су одбијене, разлог за њиково одбијање и понуђена цена тик понуда: Није
било одбијених понуда.
У фази стручне оцене понуда, Комисија за јавну набавку је оценила као прихватљиву
понуду број: 1-02-4042-34/19-5 од дана 05.12.2019. године, групе понуђача: „Ewe сотр" doo,

Београд u ,,Nepo system" doo, Београд. 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:
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Рок плаћања: 15 дана од дана достављања профактуре/фактуре.
Понуда важи 60 дана од дана отварања понуда.
9) Начин примене методологије за доделу пондера: У складу са чланом 85. Закона,
критеријум за доделу уговора је „економски најповољнија понуда". Елементи критеријума
који су предвиђени конкурсном документацијом - Понуђена цена месечног паушала за

захтевани пакет - 96 пондера; Понуђена цена"overklika" за А4 црно бели испис: 1 пондер;
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Понуђена цена"overklika" за А4 колор испис: 1 пондер; Понуђена цена"overklika" за АЗ црно
бели испис: 1 пондер; Понуђена цена"overklika" за АЗ колор испис: 1 пондер.
Имајући у виду да је достављена само једна прихватљива понуда, није било услова за
примену наведеник елемената критеријума.
Чланом 3. став 1. тачка 33) Закона је прописано да је „прихватљива понуда она понуда
која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је
одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и
која не прелази износ процењене вредности јавне набавке".
Чланом 107. став 3. Закона прописано је: „Након спроведене стручне оцене понуда, на
основу извештаја комисије, наручилац доноси одлуку о додели уговора, ако је прибавио
најмањеједну прихватљиву понуду".
Имајући у виду наведено, Комисија за јавну набавку, после стручне оцене понуда је
предложила директору наручиоца да уговор о јавној набавци услуга - Продужење одржавања
за уређаје и обезбеђивање репроматеријала за потребе свакодневног штампања у
просторијама Агенције, на три године, број 1-02-4042-34/19, додели групи понуђача „Ewe

сотр" doo, Београд u ,,Nepo system" doo, Београд, а у складу са напред наведеним ценама из
понуде.
Овлашћено лице наручиоца прикватило је предлог Комисије за јавну набавку о додели
уговора, те је на основу законског овлашћења из члана 108. Закона донета одлука као у
диспозитиву.
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.

ДИРЕКТОР

др Владица Тинтор
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