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Број : 1-02-4045-2/ 19-9
Датум: 01.11.2019.
Београд
На основу члана 17. Закона о електронским комуникацијама („Службени глаеник 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),
члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", број 124/12, 14/15 и 68/15 - у
даљем тексту: Закон), директор Регулаторне агенције за електронеке комуникације и
поштанеке услуге доноси

ДОДЕЈbУЈЕ СЕ УГОВОР у преговарачком поступку са објављивањем позива за
подношење понуда на основу члана 35. став 1. тачка 1) Закона, за јавну набавку услуга—

Ревизија финансијских извештаја РАТЕЛа, број 1-02-4045-2/19 понуђачу "FinExpertiza" doo,
Београд, Нушићева 15/II1, са укупно понуђеном ценом од 350.000,00 динара без ПДВ-а.

Образложење
Наручилац је 28.10.2019. године донео Одлуку број: 1-02-4045-2/19 о покретању
преговарачког поступка са објављивањем позива за подношење понуда на основу члана 35.
етав 1. тачка 1) Закона, за јавну набавку услуга— Ревизија финансијских извештаја РАТЕЛа,
број 1-02-4045-2/19. Назив и ознака из општег речника набавке: Услуге обавезне ревизије 79212300-6.
Процењена вредностјавне набавке укупно износи 800.000,00 динара без ПДВ-а.
Врста поступка је преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење
понуда на основу члана 35. став 1. тачка 1) Закона.
Наручилац је објавио на Порталу јавних набавки и својој интернет етраници Позив за
подношење понуда и конкурену документацију за јавну набавку услуга — Ревизија
финансијских извештаја РАТЕЛ-а, број 1-02-4042-26/19, који је окончан Одлуком о обустави
поступка број : 1-02-4042-26/ 19-12 од дана 11.10.2019, године.
Након коначности наведене Одлуке, наручилац се определио да спроведе поступак
јавне набавке у преговарачком поступку са објављивањем позива за подношење понуда, на
основу члана 35. став 1. тачка 1) Закона. Наручилац ћe у преговарачки поступак позвати само
и све понуђаче који су учествовали у отвореном поступку да допуне сваје понуде тако што
ћe их учинити прикватљивима, и није дужан да објави позив за подношење понуда.
Првобитно одређени уелови за учешће у поступку, текничке спецификације и
критеријум за доделу уговора xeћe се мењати. Понуђена цена у преговарачком поступку не
може бити већа од понуђене цене у отвореном поступку.
Првобитно одређени услови за учешl-iе у поступку, техничке спецификације и
критеријум за доделу уговора нису мењани.
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У складу са наведеним, наручилац је 29.10.2019, године упутио позив за учешће у
преговарачком поступку понуђачу:

- "FinExpertiza" doo, Београд, Нушићева 15/III.
До иетека рока за подношење понуда, односно до 01.11.2019, године, до 10:00 чаеова,
на адресу наручиоца приспелаје понуда понуђача:
Број под којим
Датум
Сат
Назив или шифра понуђача
је понуда заведена
пријема
пријема
2
1
3
4

1-02-4045-2/19-5

"FinEкpertiza"

doo,

Београд,

Нушиi-iева 15/III

01.11.2019

09:55

Неблаговремених понуда није било.
Поетупак отварања понуда за предметну јавну набавку је спроведен у проеторијама
Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге, Београд, ул.
Палмотићева бр. 2, дана 01.11.2019. године, са почетком у 10:30 часова, што је констатовано
Запиеником о отварању понуда и поступку преговарања. Поетупку јавног отварања понуде

присуствовало је овлашћени представник понуђача ,,FinExpertiza doo, Београд.
На основу претходно епроведеног отвореног поступка број 1-02-4042-26/19, и
преговарачког поетупка број 1-02-4045-2/19, на оенову доетављеник допуна понуда,
Комисија је оценила као прихватљиву понуду број: 1 -02-4045 -2/ 19-5 од 01.11.2019. године,

понуђача: "FinExpertiza" doo, Београд, Нушићева 15/III, еа следећим подацима из понуде:
1. Укупна цена без ПДВ-а: 350.000,00 динара
2. Изное ПДВ-а: 70.000,00 динара
3. Укупна цена са ПДВ-ом: 420.000,00 динара
4. Цена радног еата: 1.666,67 динара
5. Број планираних радник сати
Ревизор 1: 90 радних сати
Ревизор 2: 105 радних сати
Ревизор 3: 105 радних еати
6. Начин плаtгања: уплатом на рачун понуђача
7. Уелов плаl•iања: понуђачу није дозвољено да захтева аванс
8. Рок плаћања: 45 дана
9. Рок извршења: 01.06.2020, године
10. Рок важења понуде: 60 дана
Елементи понуде/уговора о којима ее преговара одређени су конкурсном
документацијом. Предмет преговарања је укупна понуђена цена у коју морају бити
урачунати еви зависни трошкови које понуђач има у реализацији предметнејавне набавке.
Поетупку преговарања ее приступило непосредно након отварања понуда и
уписивања елемената понуда у Записник о отварању понуда, са овлашћеним предетавником
понуђача који су доставили понуде и који присуствују поступку јавног отварања понуда и
поетупку преговарања.
Овлашћени представник понуђача изјаенио ее о елементима понуде/уговора о којима
1=ie се преговарати, у затвореној коверти.

У поступку преговарања овлашћени представник понуђача "FinExpertiza" doo je y
затвореној коверти, навео да укупна понуђена цена изноеи 350.000,00 динара без ПДВ-а.
У предметном поетупку јавне набавке критеријум за доделу уговора је „најнижа
понуђена цена". Како је поднета само једна прикватљива понуда, није било уелова за
формирање ранг лиете, применом утврђеног критеријума.
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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 је прописано: „након спроведене стручне оцене понуда, на
оенову извештаја комисије наручилац доноси одлуку о додели уговора ако је прибавио
најмање једну прикватљиву понуду".
На основу напред наведеног, Комисија је у Извештају о стручној оцени понуда број: 1-024045-2/19-8 од 01.11.2019. године изнела препоруку овлашћеном лицу наручиоца да у
преговарачком поступку са објављивањем позива за подношење понуда за јавну набавку
услуга— Ревизија финансијеких извештаја РАТЕЛа, број 1-02-4045-2/19, уговор додели

понуђачу "FinExpertiza" doo, Београд, Нушићева 15/I11.
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 захтев за
заштиту права у року од 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних
набавки.
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