
Агенција за 

Наручилац лиценцирање стечајних 

управника 

Адреса Ул. Ј\lразије 23NI 

Место Београд 

Број одлуке IV бр. 14 - 113/2017- 22 

Датум 22. март 2017. године 

На основу члана 108. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", 

број 124112, 14/15 и 68/15), а у складу са Извештајем ком иси је о стручној оцени по ну да у 
поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуга-фиксна телефонија за потребе 

корисника Агенције за лиценцирање стечајних управника rv бр.14-1/3/2017-21 ОД 21. 
марта 2017. године, директор Агенције за лиценцирање стечајних управника, дана 22. 
марта 2017. године, доноси: 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

у поступку јавне набавке 

фиксне телефоније за потребе Агенције за лиценцирање стечајних управника 

редни број ЈНУ МВ 3/2017 

1. У поступку јавне набавке услуга-фиксна телефонија за потребе Агенције за 

лиценцирање стечајних управника, број јавне набавке ЈНУ МВ 3/2017, уговор се додељује 
Понуђачу "Телеком Србија" ад Београд. 

2. Ову одлуку објавити на интернет страни Наручиоца и на Порталу јавних 

набавки у року од три дана од дана доношења . 

Образ л ожење 

Наручилац је у складу са чланом 53. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени 
гласник РС", број 124/12, 14/15 и 68/15), дана 28. фебруара 2017. године, донео Одлуку о 
покретању поступка јавне набавке мале вредности за набавку услуге фиксне телефоније за 

потребе Агенције за лиценцирање стечајних управника, број ЈНУ МВ 3/2017. 
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца пристигла је 1 понуда. 
Након спроведеног поступка отварања понуда Комисија за јавну набавку услуге 

фиксне телефоније за потребе Агенције за лиценцирање стечајних управника, бр. ЈНУ МВ 

3/2017, приступила је стручној оцени понуде и сачинила извештај о истом. 
У извештају о стручној оцени понуда IV бр. 14-1/3/2017-21 од 21 . марта 2017. 

године, Комисија за јавну набавку услуге фиксне телефоније за потребе Агенције за 

лиценцирање стечајних управника, бр. ЈНУ МВ 3/2017 је констатовала следеће: 



1) Подаци о јавној набавци: 

Набавка услуге фиксне телефоније 
Предмет јавне набавке за потребе Агенције за лиценцирање 

стечајних управника 

Врста поступка и разлози за примену Јавна набавка мале вредности , с 

тог поступка : обзиром да је процењена вредност на 

годишњем нивоу нижа од 5.000.000 
динара 

Редни број јавне набавке ЈНУ МВ 3/201 7 
Процењена вредност јавне набавке 1.250.000,00 динара 
(без ПДВ-а) 

Ознака из општег речника набавке 64215000 

2) Укупан број поднетих понуда: 

Назив/име понуђача 

Благовремене понуде Датум пријема и час 

! ,,Телеком Србија" ад, Таковска 2, 20.3.2017. године у 9:50 часова 
Београд 

Неблаговемене понуде: 

Констатује се да није било неблаговремених понуда. 

3) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за 

њихово одбијање: 

Ниједна понуда није одбијена. Понуда Телеком Србија ад Је одоварајућа и 

прихватљива. 

4) Критеријум за оцењивање понуде је економски најповољнија понуда са 

следећим елементима критеријума и пондерима. 

Имајући у виду да је понуда Понуђача Телеком Србија ад, једина достављена 

понуда, Комисија је вредновала наведену понуду применом методологије за 

доделу пондера (бодова) на следећи начин: 

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

Цена минута разговора у месном саобраћају - максимално 20 пондера 

Број пондера: Нај нижа понуђена цена х 20 
Понуђена цена (Као цена из понуде узима се цена без ПДВ) 
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20 = О, 70 динара/О, 70 динара х 20 

Цена минута разговора у међумесном саобраћају - максимално 20 пондера 

Број пондера: Нај нижа понуђена цена х 20 
Понуђена цена 

20=0,70 динара/0,70 динара х20 

Цена минута разговора у саобраћају ка мобилним националним мрежама -
максимално 20 пондера 

Број пондера: Најнижа понуђена цена х 20 
Понуђена цена 

20=3,ОО динара/3,00 динара х 20 

Цена заснивања претплатничког односа - максимално 1 О пондера 

Број пондера: Најнижа понуђена цена х 10 
Понуђена цена 

10=0,01 динара/0,01 динара х 1 О 

Рок реализаиије - максимално 30 пондера 

1 дан - 30 пондера 

Након пондерисања, а имајући у виду да је једина понуда Понуђача Телеком 

Србија ад, ранг листу чини једина понуда са следећим бројем бодова: 

Назив/име понуђача Укупан број пондера 

Укупан број бодова 

- 100 

1 "Телеком Србија" ад, Таковска 2, Београд 1. 20 бодова 
2. 20 бодова 
3. 20 бодова 
4. 10 бодова 
5. 30 бодова 
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5) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија: 

1. Број и датум понуде под којим је понуда заведена код 99114/1-2017 од 14.3 .2017. године 
Понуђача: 

2. Назив или шифра понуђача: "Телеком Србија" ад, Такоска 2, 
Београд 

3. Подаци из понуде који су одређени као елементи 

критеријума: 

Цена минута разговора у месном саобраћају без ПДВ-а 0,70 динара 

Цена минута разговора у међумесном саобраћају без 0,70 динара 
ПДВ-а 

Цена минута разговора у саобраћају ка мобилним 3,00 динара 
Националним мрежама без ПДВ-а 

Цена заснивања претплатничког односа без ПДВ-а 0,01 динара 

Месечна претплата за IP телефонски 38.941,94 динара 
Прикључак без ПДВ-а 

4. Други подаци из понуде: 

- Рок плаћања 45 дана 
- Рок важења понуде 60 дана 
- Рок за отклањање рекламације 24 часа ОД тренутка пријаве 

сметње (рекламације) 

- Рок реализације 1 дан 

Комисија, после стручне оцене понуде, применом критеријума економски 

најповољније понуде, а имајући у виду да је једина понуда понуђача Телеком Србија ад, 

прихватљива и одговарајућа, предложила је Наручиоцу да донесе одлуку о додели уговора 

понуђачу: 

"Телеком Србија" ад Таковска 2, Београд. 

Изабруи понуЈач извршава набавку уз помоћ подизвођача: 

да не 1 х 1 

Одговорно л ице 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 Понуђачу "Телеком Србија" ад, Београд, Таковска 2, чија 
понуда број 99114/1-2017 од 14.3.2017. године, је одговарајућа и прихватљива. 
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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 истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту 

права у поступцима јавних набавки. 

НАРУЧИЛАЦ 

Предмет обрадио: w. 1 
Бранкица Накић __ ~i'l!i~----
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