Број: 1-02-4044-1/14-15
Датум: 28.01.2014.
Београд
На основу члана 17. Закона о електронским комуникацијама („Службени гласник РС”,
број 44/10 и 60/13-УС), члaна 21. Статута Републичке агенције за електронске комуникације
(„Службени гласник РС“, број 59/10) и чл. 3, 105, 107. и 108. и Прилога 3Ж Закона о јавним
набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12), директор Републичке агенције за
електронске комуникације доноси
ОДЛУКУ
о додели уговора
У преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда за јавну
набавку услуга – индикатори о употреби информационо-комуникационих технологија у
Републици Србији, број 1-02-4044-1/14, додељује се уговор понуђачу Републички завод за
статистику Србије, 11000 Београд, ул. Милана Ракића број 5 са подизвођачем „Stata
konsalting“ д.о.о. 11000 Београд ул. Шуматовачка број 27/I/4, у износу од 2.500.000,00 динара
без ПДВ, односно 2.750.000,00 динара са ПДВ, сагласно понуди број 1-02-4044-1/14-11 од
27.01.2014. године у 14.10 сати.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Јавна набавка услуга – индикатори о употреби информационо-комуникационих
технологија у Републици Србији, спроводи се у преговарачком поступку без објављивања
позива за подношење понуда, у складу са Одлуком о покретању поступка јавне набавке број
1-02-4044-1/14-1 од 17.01.2014. године.
Укупна процењена вредноста јавне набавке услуга – индикатори о употреби
информационо-комуникационих технологија у Републици Србији, број 1-02-4044-1/14,
износи 2.500.000 динара без ПДВ.
Разлози за примену преговарачког поступка без објављивања позива за подношење
понуда су повезани са заштитом искључивих права, пошто набавку може извршити само
одређени понуђач, сходно одредбама члана 36. став. 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“ број 124/12, у даљем тексту: Закон) и става 6. истог члана, а пре
добијања мишљења Управе зајавне набавке, јер мишљење није достављено, односно
објављено у року из става 4. истог члана, односно у року од десет дана од дана пријема
комплетног захтева за мишљење о основаности примене преговарачког поступка
достављеног Управи за јавне набавке 06.01.2014.године.
Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за
подношење понуда и конкурсна документација објављени су на Порталу Управе за јавне
набавке и на Порталу Наручиоца – Републичке агенције за електронске комуникације (у
даљем тексту: Агенција), Београд, Вишњићева број 8, дана 17.01.2014. године.
Позив за подношење понуда упућен је Републичком заводу за статистику Србије,
Београд, Милана Ракића 5, дана 17.01.2014. године.
У року за достављање понуда, до дана 28.01.2014. године, до 10.00 часова по
локалном времену, благовремено је пристигла понуда понуђача Републички завод за
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статистику Србије, 11000 Београд, ул. Милана Ракића број 5 са подизвођачем „Stata
konsalting“ д.о.о. 11000 Београд ул. Шуматовачка број 27/I/4, која је заведена под бројем
1-02-4044-1/14-11 од 27.01.2014. године у 14.10 сати.
Комисија за јавну набавку (у даље, тексту: Комисија), образована Решењем директора
Агенције, број 1-02-4044-1/14-2 од 17.01.2014. године, последњег дана за достављање
понуда, односно дана 28.01.2014. године у 10.30 часова по локалном времену, обавила је и
отварање благовремено поднете понуде.
Након отварања понуде, Комисија je приступила стручној оцени исправности, како би
се утврдило да ли су испуњени услови да се отпочне са поступком преговарања.
Том приликом Комисија је утврдила да је пристигла понуда прихватљива и
одговарајућа, те да су испуњени услови да се отпочне са поступком преговарања.
Поступак преговарања водио члан Комисије Слободан Матовић.
Поступак преговарања у име понуђача водио овлашћени представник Владимир
Шутић.
Поступак преговарања се спроводиo у присуству и другог представника понуђача који
је поднео овлашћење за учествовање у поступку отварања и преговарања, као и осталих
чланова Комисије.
Поступак преговарања се спроводио усмено и јавно, све до момента када је понуђач
понудио своју коначну и најнижу цену, као једином елементу критеријума преговарања.
Овлашћени представник понуђача је у првом кругу преговарања изјавио да остаје при
понуђеној цени из понуде од 2.500.000,00 динара без ПДВ и да је то њихова коначна и
најнижа понуђена цена.
По спроведеном поступку отварања понуде и поступку преговарања, Комисија је
израдила Извештај, који је заједно са Записником са отварања и целокупном документацијом
насталом у овом поступку јавне набавке, доставила директору Агенције на даље одлучивање.
У Извештају о стручној оцени понуде, Комисија је предложила директору Агенције
да, сагласно чл. 3, 105, 107. и 108. Закона а на основу критеријума најниже понуђене цене,
донесе Одлуку о додели уговора понуђачу Републички завод за статистику Србије, 11000
Београд, ул. Милана Ракића број 5 са подизвођачем „Stata konsalting“ д.о.о. 11000 Београд ул.
Шуматовачка број 27/I/4, у износу од 2.500.000,00 динара без ПДВ, односно 2.750.000,00
динара са ПДВ, сагласно понуди број 1-02-4044-1/14-11 од 27.01.2014. године у 14.10 сати.
На основу Извештаја Комисије о стручној оцени понуда, сагласно члану 108. а у вези
са чл. 3, 105. и 107. Закона, донета је Oдлука као у диспозитиву.
Поука о правном леку: Против ове Oдлуке може се изјавити захтев за заштиту права
понуђача у року од 10 дана од дана објављивања исте на Порталу јавних набавки, у складу са
одредбама Закона.
ДИРЕКТОР
др Милан Јанковић
Доставити:
- Понуђачу;
- Сектору за економске послове и анализу тржишта;
- Архиви.
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