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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
електронеке 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 електронеке комуникације и поштанеке услуге

доноси
ОДЛУКУ

о додели уговора

Уговор о јавној набавци добара — Унапређење и проширење постојећег софтверског

пакета АТДИ, број 1-02-4042-35/19, додељује се понуђачу Ibis-instruments doo, yn. Тошин
бунар бр. 272, Београд, чија понуђена цена износи 83.100,00 ЕУР без ПДВ-а, што према
средњем курсу Народне банке Србије на дан отварања понуда, од 117,4904 динара за један
евро, износи 9.763.452,24 динара без ПДВ-а.

Образложење
Наручилац је дана 04.10.2019. године, донео Одлуку број: 1-02-4042-35/19 о покретању
отвореног поступка, за јавну набавку добара — Унапређење и проширење постојећег
софтверског пакета АТДИ. Редни број јавне набавке 1-02-4042-35/19.

Назив и ознака из Општег речника набавке: 48000000 Програмски пакети и

информациони системи.

Набавкаје предвиђена у Плану набавки за 2019. годину на позицији 1.1.14, а средства за
јавну набавку обезбеђена су у Финансијском плану за 2019. годину на конту 012010софтвери.
Позив за подношење понуда објављен је дана 07.10.2019. 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 06.11.2019. гОдине, до 10:00 часОва.
Укупна процењена вредност јавне набавке износи 9.850.00О,ООдинара, без ПДВ-а.
До истека рока за подношење понуда, односно до дана 06.11.2019. године, до 10:00
часова, на адресу наручиоца пристиглајеједна понуда:

Регулаторна агенцпја за електронске комуникације и поштанске услуге
ПалмотиСlева 2, 1 1 103 Београд, ПАК: 106306, Републпка Србнја
Контакт центар: 01 1 3242 673, факс: 01 1 3232 537

www.ratel.rs
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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. Палмотићева бр. 2, дана
06.11.2019. године, са почетком у 10:30 часова. Записник о јавном отварању понуда
достављен је понуђачу електронским путем.
Понуде које су одбијене, разлог за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда: Није
било одбијеник понуда.
У фази стручне оцене понуда, Комисија за јавну набавку је оценила као прихватљиву

понуду број: 1-02-4042-35/19-5 од дана 05.11.2019. године, понуђача: Ibis-instruments doo,
Београд, будући да иста не садржи битне недостатке, одговарајуbа је, не ограничава, нити
условљава права наручиоца или обавезе понуђача и не прелази износ процењене вредности
јавне набавке.
Подаци из понуде:
Укупно понуђена цена за лиценце за HTZ Conimunications u 1CS Manager, ATD1 software,
са подршком и одржавањем, за период од три године износи 83.100,00 ЕУР без ПЈдLi-а, што
према средњем курсу Народне банке Србије на дан отварања понуда, од 117,4904 динара за
један евро, износи 9.763.452,24 динара без ПДВ-а.
Укупно понуђена цена за лиценце за HTZ Commuпications и 1CS Ivfanager, ATDI software,
са подршком и одржавањем, за период од три године износи 99.720,00 ЕУР са ПДВ-а, што
према средњем курсу Народне банке Србије на дан отварања понуда, од 117,4904 динара за
један евро, износи 1 1 .7 16. 142,69 динара са ПДВ-ом
Рок плаћања: 15 дана од дана достављања профактуре/фактуре

Рок за испоруку лиценци за HTZ Communications u ICS Manager, ATDI software, ca
подршком и одржавањем, за период од три године: 30 дана од дана закључења уговора.
Рок важења понуде: 60 дана од дана отварања понуде.
Начин примене методологије за доделу пондера: У складу са чланом 85. Закона,
критеријум за доделу уговораје „најнижа понуђена цена".
Имајући у виду да је достављена само једна прихватљива понуда, није било услова за
сачињавање ранг листи применом утврђеног критеријума.
Чланом 3. став 1. тачка 33) Закона је прописано да је „прихватљива понуда она понуда
која је благовремена, коју наручилац није вдбио 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
најмање једну прихватљиву понуду".
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Имајући у виду наведено, Комисија за јавну набавку, после стручне оцене понуда је
предложила директору наручиоца да уговор о јавној набавци добара - Унапређење и
проширење постојећег софтверског пакета АТДИ, број 1-02-4042-35/19, додели понуђачу

Ibis-instruments doo, yn. Тошин бунар бр. 272, Београд.
Овлашћено лице наручиоца прихватило 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

зактев 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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