
' Агенција за 1 

Наручилац 1 лиценцирање стечајних 
управника 

Адреса Ул. Теразије 23 

Место Београд 

Број одлуке rv бр. 14-111212018 - 23 

Датум 28. август 2018. године 1 

На основу члана 108. став 1. Закона о јавним набавка\1а ("Службени гласник РС", 
број 124/ 12, 14/1 5 и 68/\ 5), а у складу са Извештајем комисије о стручној оцени понуда у 
поступку јавне набавке мале вредности за те,1екомуникациону услугу интернета за потребе 
Агенције за лиценцирање стечајних управника ЈНУ МВ 11120 18 IV бр. 1 4-1 /l2/2018-22 од 
28. августа 2018. године, в.д.директора Агенције за лиценцирање стечајних управника, 
дана 28. августа 2018. године, доноси: 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 
у поступку јавне набавке 

телекомуникационе услуге интернета за потребе Агенције за лиценцирање стечајних 

управника 

редни број ЈНУ МВ 11/2018 

l. У поступку јавне набавке телеко\1уникационе услуге интернета за потребе 
Агенције за лиценцирање стечајних управника, број јавне набавке ЈНУ МВ 

11 /2018, 
• Уговор за Партију 1 се додељује Понуђачу "ОРИОН ТЕЛЕКОМ" доо, 

Мала Пруга 8, Земун поље-Земун, Београд. 

• Уговор за Партију 11 се додељује Понуђачу "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" 
ад, Београд, Таковска 2. 

2. Ову одлуку објавити на интернет страници Наручиоца и Порталу јавних набавки. 

Обра зл ожење 

Наручилац је у складу са чланом 53. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени 
гласник РС", број 124/l2, 14/l5 и 68/15), дана 27. ју.1а 2018. године, донео Одлуку о 
покретању поступка јавне набавке мале вредности за телекомуникациону услугу интернета 

за потребе Агенције за лиценцирање стечајних управника, број ЈНУ МВ 11 /2018. 
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца пристигло је укупно 3 

понуде за обе партије. 

Након спроведеног поступка отварања понуда Комисија за јавну набавку 
телекомуникационе услуге интернета за потребе Агенције за лиценцирање стечајних 

управника, бр. ЈНУ МВ 11/20 18, приступилаје стручној оцени понуде и сачинила извештај 
о истом . 

У извештају о стручној оцени понуда IV бр. 14-1 /12/2018-22 од 28. августа 2018. 
године, Комисија за јавну набавку телеко\1у1-~икационе услуге интернета за потребе 



.. 

Агенције за лиценцирање стечајних управника. бр. ЈНУ МВ 11/2018 је констатовала 
следеће: 

1) Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке: Телекомуникационе услуге интернета за потребе Агенције 

за лиценцирање стечајних управника, ОРН 72400000 
Редни број јавне набавке: ЈНУМВ 11 /2018 

Врста поступка и разлози за Јавна набавка мале вредности, с обзиром да је процењена 
примену тог постул ка: вредност на годишње~ нивоу нижа од 5.000.000 динара 
Подаци о апропријацији у Конто 531520 
финансијском плану Агенције за 
2018. годину 
Процењена вредност јавне набавке 666.667 ,ОО динара 
(без ПДВ-а) 

Процењена вредност за Партија I 630.000,00 динара 
Процењена вредност за Партију II 36.667,00 динара 
Рок за подношење понуда: понедељак, 27. август 2018. године, до 12:00 часова. 

2) Укупан број поднетих понуда: 3 

Назив/име понуђача 

Благовремене лону де за Партију 1 Неблаговремене 

понуде 

Није било 

"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" ад Београд, Таковска 2 неблаговремених 

1. понуда 

ОРИОН ТЕЛЕКОМ" доо, Насеље Земун поље, Мале пруге 8, 
2. Земун-Београд 

Благовре~ене понуде за Партију П 

"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" ад Београд, Таковска 2 
1. 

3) Неблаговемене понуде: 
Констатује се да није било неблаговремених понуда. 
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ПАРТИЈА 1 

1.Назив или шифра понуђача, број под којим је понуда заведена, цена и евентуални 
попусти које понуђач нуди, подаци из понуде који су одређени као елементи 

критеријума, а који се могу нумерички приказати и евентуално други подаци из 

понуде, следећим редоследом: 

Број и датум понуде под којим је 340089/1 -2018 од 16.8.2018. године 
понуда заведена код Понуђача: 

Назив или шифра понуђача: Предузеће за телекомуникације "Телеком Србија" ад 

Београд, Таковска 2, Београд 

Подаци из понуде који су одређени као 

елементи критеријума: 

УСЛУГА ИНТЕРНЕТА 
СИМЕТРИЧНИ ПРИСТУП за 

локацију Београд, Теразије 23 
Цена услуге на месечном нивоу без 22.999,00 динара 
ПДВ-а 

Цена услуге на месечном нивоу са 27.598,80 динара 
ПДВ-ом 

Цена услуге на годишњем нивоу без 275.988,00 динара 
ПДВ-а 

Цена услуге на годишњем нивоу са 331.185,60 динара 
ПДВ-ом 

Брзина интернета (изражена у МЬ/s) 150/150 МЬ/s 
Начин, услови и рок плаћања 20 дана од дана пријема фактуре уплатом на рачун 

Понуђача 

Рок важења понуде 60 дана од дана отварања понуда 
Време решавања рекламације 30 минута 

2. Понуда Понуђача "Те.~-.еком Србија" ад, Београд, Таковска 2, садржи све доказе о 
испуњености услова тражене конкурсном документацијом. Понуђач је доставио следеће: 

• Образац изјаве (образац број 1.) 
• Образац понуде (образац број 2.) 
• Модел уговора (образац број 3.) 
• Образац трошкова припреме понуде (образац број 4.) 
• Образац изјаве о независној понуди (образац број 5.) 
• Образац изјаве о исуњености услова из члана 75. ст.2. закона (образац број 6.) 
• Образац изјаве о финансијском обезбеђењу (образац број 7.) 
• Достављена фотокопија Решења АПР о регистрованим подацима из Регистра 

понуђача од 24.09.2013. године 
• Оверена Потврда РА ТЕЛ о упису података у евиденцију оператора Јавних 

комукиационих мрежа и услуга број I 01-3450-22/ 13-1 од 22.04.2013. године 
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• Техничка спецификација уређаја за ДДос заштиту на енглеском језику са овереним 

преводом на српски језик, као и копија фактуре о куповини уређаја за ДДос 
заштиту од 25.12.2015. године 

• Оверена Изјава одговорног лица од 16.8.2018. године да је Телеком уписан у 

регистар понуђача 

• Оверена и потписана Изјава одговорног лица број 340089/4-2018 од 16.8.2018. 
године, којом се потврђује да ће Понуђач-Телеком Србија користити микроталасне 

линкове и да ће исти бити пријављен код РА ТЕЛ-а 

• Бланко сопствена меница АС 2459459 за озбиљност понуде, картон депонованих 

потписа, менично овлашћење и захтев за регистрацију менице. 

• Пуномоћје број 347200/1 -2018 од 21.8.2018. године којим се Петар Поповић 

овлашћује за потписивање уговора. 

1.Назив или шифра понуђача, број под којим је понуда заведена, цена и евентуални 
попусти које понуђач нуди, подаци из понуде који су одређени као елементи 

критеријума, а који се :'>iогу нумерички приказати и евентуално други подаци из 

понуде, следећим редоследом: 

Број и датум понуде под којим је 2108118-7030/Јод 21.08.2018. године 
понуда заведена код Понуђача: 

Назив или шифра понуђача: "Орион Телеком" доо, насеље Земун поље, Мале 

пруге 8, Земун 

Подаци из понуде који су одређени као 

елементи кр1периivма: 

УСЛУГА ИНТЕРНЕТА 

СИМЕТРИЧНИ ПРИСТУП за 

локациiv Београд, Теразије 23 
Цена услуге на месечном нивоу без 21.900,00 динара 
ПДВ-а 

Цена услуге на месечном нивоу са 26.280,00 динара 
ПДВ-ом 

Цена услуге на годишњем нивоу без 262.800,00 динара 
ПДВ-а 

Цена услуге на годишњем нивоу са 315.360,00 динара 
ПДВ-ом 

Брзина интернета (изражена у МЬ/s) 100/ 100 МЬ/s 
Начин, услови и рок плаћања Месечно, у року од 30 дана од дана пријема рачуна 
Рок важења понуде 60 дана 
Време решавања рекламације 6 сати 

2. Понуда Понуђача "Орион Телеком" доо, Мала пруга 8, Земун поље-Земун , садржи све 
доказе о испуњености услова тражене конкурсном документацијом. Понуђач је 

доставио следеће: 

• Образац изјаве (образац број 1.) 
• Образац понуде (образац број 2.) 
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• Модел уговора (образац број 3.) 
• Образац трошкова припреме понуде (образац број 4.) 
• Образац изјаве о независној лонуди (образац број 5.) 
• Образац изјаве о исуњености услова из члана 75. ст.2. закона (образац број 6.) 
• Образац изјаве о финансијском обезбеђењу (образац број 7.) 
• Извод АПР о регистрованим подацима из регистра понуђача од 18.11.2015. године 
• Копија Потврде РАТЕЛ-а о упису података у евиденцију оператора јавних 

комукиационих мрежа и услуга број I 03-3491-1081/16-1 од 16. 12.2016. године 
• Техничка спецификација уређаја за ,lЏЈ.ос заштиту на енглеском језику, и доказ о 

закупу уређаја од провајдера SC COМВRlDGE SRL на енглеском Језику од 
1.02.2017. године 

• Оверена и потписана Изјава одговорног лица од 21.8.2018. године да Орион 

телеком има закључен уговор о закупу подземне инфрастуктуре и има постављен 

оптички кабл који ће служити за пружање услуге Наручиоцу 

• Оверена и потписана Изјава одговорног лица од 21.8.2018. године да ће 

микроталасни линк бити пријављен код РАТЕЛ-а 

• Бланко сопствена меница број АС 5476897 за озбиљност понуде, картон 

депонованих потписа, менично овлашћење и захтев за регистрацију менице. 

4) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово 
одбијање: 

Констатује се да су понуде одговарајуће и прихватљиве у смислу члана 3. став 1. тачка 33) 
Закона о јавним набавкама. 

5) Критеријум за оцењивање понуде је "економски најповољнија понуда". 

Комисија је вредновала понуде при\.1еном методологије за доделу пондера (бодова) на 

следећи начин: 

Ред. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА Максималан број пондера 
бр. 

1. ЦЕНА УСЛУГЕ НА ГОДИШЊЕН НИВОУ 50 

2. За понуђену брзину dowload-a од 1 ООМЬ/s и 50 
вишу 

1 Укvпно:lОО 

ПАРТИЈА 1 

1. Понуда понуђача "Орион Телеком" доо, Земун Поље, Мале пруге 8 има укупно 
100 бодова и то: 

1. Цена услуге на годишњем нивоу - максимално 50 пондера 

По формули: Најнижа понуђена цена х 50 
Понуђена цена 

50 = 262.800,00 динара/ 262.800,00 динара х 50 
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2. Брзина интернета највише до 50 пондера: 
- 1 О пондера за понуђену брзину од 50МЬ/s/50МЬ/s 
- 15 пондера за понуђену брзину од 51 МЬ/s/51 МЬ/s до 70МЬ/s/70МЬ/s 
- 20 пондера за понуђену брзину од 71 МЬ/s/71 МЬ/s до 99МЬ/s/99МЬ/s 
- 50 пондера за понуђену брзину од 1 ООМЬ/s/1 ООМЬ/s и вишу 

50 пондера, с обзиром да је понуђена брзина од 100/1 ОО МЬ/s 

2. Понуда понуђача "Телеком Србија" ад, Таковска 2, Бео град, има укупно 97,61 
бодова и то : 

1. Цена услуге на годишњем нивоу -47,6 1 пондера 

По формули : Најнижа понуђена цена х 50 
Понуђена цена 

47,61 = 262.800,00 динара/ 275.988,00 динара х 50 

2. Брзина интернета највише до 50 пондера: 
- 1 О пондера за понуђену брзину од 50МЬ/s/50МЬ/s 
- 15 пондера за понуђену брзину од 51 МЬ/s/51 МЬ/s до 70МЬ/s/70МЬ/s 

- 20 пондера за понуђену брзину од 71МЬ/s/71МЬ/s до 99МЬ/s/99МЬ/s 
- 50 пондера за понуђену брзину од 1 ООМЬ/s/1 ООМЬ/s и вишу 

50 пондера, с обзиром да је понуђена брзина од 150/1 50 МЬ/s 

6) Ранг листа понуђача за ПАРТИЈУ 1 у случају примене критеријума економски 

најповољнија понуда: 

Понуђена цена на Понуђена 

годишњем нивоу без цена -
ПДВ-а износи укупна цена 

Назив/име понуђача на годишњем 

нивоу са 

ПДВ-ом 

износи 

1. "Орион Тедеком" доо, Мала пруга 8, 
262.800,00 динара 315.360,00 динара 

Земун поље-Земун 

2. "ТСЈ1еком Србија" ад, Таковска 2, Београд 275.988,00 динара 33 1.185,60 динара 
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7) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија: 

Комисија, после стручне оцене понуда и извршеног бодовања на наведени начин, а 

имајући у виду да је понуда Понуђача "ОРИОН ТЕЛЕКОМ" доо одговарајућа и 
прихватљива предлаже овлашћеном органу Наручиоца да за ПАРТИЈУ 1 прихвати понуду 
понуђача "ОРИОН ТЕЛЕКОМ" доо, Мала пруга 8, Земун поље, Земун-Београд, и да у том 
смислу донесе одговарајућу одлуку. 

Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача: 

да не х 

ПАРТИЈАП 

l. Назив или шифра понуђача, број под којим је понуда заведена, цена и евентуални 

попусти које понуђач нуди, подаци из понуде који су одређени као елементи критеријума, 

а КОЈИ се могу нумерички приказати и евентуално други подаци из понуде, следећим 

редоследо\.1: 

1. Број и датум понуде под којим је понуда 340089/2-2018 од 16.08.2018. године 
заведена код Понуђача: 

2. Назив или шифра понуђача: Предузеће за телеко\.fуникације "Телеком 

Србија" ад Београд, Таковска 2, Београд 

3. Подаци из понуде који су одређени као 
елементи критеријума: 

УСЛУГА ИНТЕРНЕТА за локацију 

Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 1 О 
Цена услуге на месечном нивоу без 1.290,00 динара 
ПДВ-а 

Цена услуге на \.fесечном нивоу са ПДВ- 1.548,00 динара 
ом 

Цена услуге на годишњем нивоу без 15.480,00 динара 
ПДВ-а 

Цена услуге на годишњем нивоу са 18.576,00 динара 
ПДВ-ом 

Брзина интернета (изражена у МЬ/s) 100/4 МЬ/s 
Начин, услови и рок плаћања 20 дана од дана пријема фактуре, уплатом на 

рачун Понуђача 

Рок важења понуде 60 дана од дана отварања понуда 
Време решавања рекламације 30 инута 

2. Понуда Понуђача "Телеком Србија" ад, Београд, Таковска 2, садржи све доказе о 

испуњености услова тражене конкурсном документацијо\.1 . Понуђач је доставио следеће: 

• Образац изјаве (образац број 1.) 
• Образац понуде (образац број 2.) 
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• Модел уговора (образац број 3.) 
• Образац трошкова припреме понуде (образац број 4.) 
• Образац изјаве о независној понуди (образац број 5.) 
• Образац изјаве о исуљености услова из члана 75. ст.2. закона (образац број 6.) 
• Образац изјаве о финансијском обезбеђењу (образац број 7.) 
• Достављена фотокопија Решења АПР о регистрованим подацима из Регистра 

понуђача од 24.09.2013. године, 

• Копија Потврде РАТЕЛ-а о упису података у евиденцију оператора јавних 
комукиационих мрежа и услуга број I 01-3450-22/13-1од 22.04.2013. године 

• Техничка спецификација уређаја за ДДос заштиту на енглеском језику са овереним 

преводом на српски језик, као и копија фактуре о куповини уређаја за ДДос 

заштиту од 25.12.2015. године 
• Оверена Изјава одговорног лица од 16.8.2018. године да ј е Телеком уписан у 

регистар понуђача 

• Оверена и потписана Изјава одговорног лица број 340089/4-2018 од 16.8.2018. 
године, којом се потврђује да ће Понуђач-Телеком Србија користити микроталасне 

линкове и да ће исти бити пријављени код РАТЕЛ-а 

• Бланко сопствена меница број АС 2459460 за озбиљност понуде, картон 

депонованих потписа, менично овлашћење и захтев за регистрацију \1енице. 

• Пуномоћје од 21.8.2018. године којим се Петар Поповић овлашћује за потписивање 
уговора. 

2) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово 
одбијање: 

Констатује се даје понуда одговарајућа и прихватљива у смислу члана 3. став 1. тачка 33) 
Закона о јавним набавкама. 

3) Критеријум за оцењивање понуде је "економски најповољнија понуда". 

Имајући у виду да је понуда Понуђача ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад, Београд, једина 
понуда за Партију 11, Комисија је вредновала наведену понуду применом 

методологије за доделу пондера (бодова) и констатовала да наведена понуда има 

укупно 100 бодова: 

Ред. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА Максималан број пондера 
бр. 

1. 

2. 

ЦЕНА УСЛУГЕ НА ГОДИШЊЕН НИВОУ 50 

За понуђену брзину dowload-a од 50МЬ/s и 50 
вишу 

1 Укvпно:lОО 

1. Понуда понуђача "Телеком Србија" ад, Таковска 2, Београд, и:'v1а укупно 100 
бодова и то: 

1. Цена услуге на годишњем нивоу - максимално 50 пондера 
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По фор:\1ули: Најнижа понуђена цена х 50 
Понуђена цена 

50 = 15.480,00 динара/15.480,00 динара х 50 

2. Брзина интернета највише до 50 пондера 
20 пондера за понуђену брзину dowload-a од 20МЬ/s до 49МЬ/s 
50 пондера за понуђену брзину dowload-a од 50МЬ/s и вишу 

50 пондера, с обзиром да је понуђена брзина од 100/4 МЬ/s 

4) Ранг листа понуђача за ПАРТИЈУ 11 у случају примене критерију:\1а економски 

најповољнија понуда: Понуда Телеком Србија ад је једина достављена понуда, па у том 

смислу није прављена ранг листа 11онуђача. 

Понуђена цена - Понуђена цена - укупна 

Назив/име понуђача 
укупна цена на цена на годишњем нивоу 

годишњем нивоу без са ПДВ-ом износи 

пдв износи 

1. Телеко)I Србија" ад, Таковска 2, 15.480,00 динара 18.576,00 динара 

Београд 

5) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија: 

Комисија, после стручне оцене понуде и извршеног бодовања на наведени начин, а 

имајући у виду да је за ПАРТИЈУ II једина понуда Понуђача ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад, 

Београд, одговарајућа и прихватљива предлаже овлашћено:\1 органу Наручиоца да 

прихвати понуду понуђача, и да у том смислу донесе одговарајућу одлуку. 

Изабрани понуђач извршава набавку уз по:\1оћ подизвођача: 

да не х 
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6) Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке о додели 
уговора, те је на основу законског овлашћења донело одлуку о додели уговора којом се 

уговор додељује за ПАРТИЈУ 1 Понуђачу "ОРИОН ТЕЛЕКОМ" доо, Ма.--.а пруга 8, 
Земун поље-Земун-Београд, чија понуда број 2108/18-7030/\ од 21 .08.20 18. године, је 
одговарајућа и прихватљива. 

7) Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке о додели 
уговора, те је на основу законског овлашћења донело одлуку о додели уговора којом се 

уговор додељује за ПАРТИЈУ 11 Понуђачу "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" ад, Београд, 
Таковска 2, чија понуда број 340089/2-20 18 од 16.08.201 8. године, је одговарајућа и 

прихватљива. 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове одлуке понуђач може наручиоцу поднети 

захтев за заштиту права у року од 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних 

набавки, непосредно, електронском поштом, факсом или поштом препоручено са 

повратницом , а копија захтева се истовре~1ено доставља Републичкој комисији за заштиту 

права у поступцима јавних набавки . 

10 

НАРУЧИЛАЦ 

Агенција за лиценцирање 

стечајних управника 
• 

ВД ДИРЕКТОРА; 

ДрагишаЛ~овнћ 
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