ЈП “Ковински комуналац“ Ковин
Број: 02-2190/9-16
ЈНМВ број: II-021/1-16
Дана: 22.06.2016.
Ковин
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС 124/12, 14/2015 и 68/2015),
одговорно лице наручиоца ЈП “Ковински комуналац“ Ковин, доноси
ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
Бира се као најповољнија понуда понуђача АД „Телеком Србија“ Београд, број понуде заведене
код Наручиоца 02-2310/1-16 од 17.06.2016.године за набавку број II-021/1-16, набавка телекомуникационих
услуга за I партију (услуге јавне телефоније) и за II партију (услуге мобилне телефоније).
Образложење
Наручилац је дана 08.06.2016.године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале
вредности број II-021/1-16, за набавку телекомуникационих услуга.
За наведену набавку наручилац је објавио јавни позив за прикупљање понуда и конкурсну
документацију на Порталу јавних набавки дана 09.06.2016.године.
До истека рока за подношење понуда, тј. до 17.06.2016.године до 11:00 часова на адресу
наручиоца пристигле су понуде следећих понуђача и то у наведеном редоследу:
Број под којим је
понуда заведена
02-2308/1-16
02-2310/1-16
02-2311/1-16

Назив или шифра понуђача
ДОО „ВИП мобиле“ Нови Београд
АД „Телеком Србија“ Београд
ДОО „Теленор“ Нови Београд

Датум
пријема
17.06.2016.
17.06.2016.
17.06.2016.

Време
пријема
10:35
10:50
10:55

Након спроведног отварања понуда лице овлашћено за спровођење поступка јавне набавке
приступило је стручној оцени понуда и сачинило извештај о истом.
У извештају о стручној оцени понуда број 02-2190/8-16 од 22.06.2016.године, констатовано је
следеће:
1. Подаци о јавној набавци:
Предмет јавне набавке је набавка телекомуникацијских услуга, процењене вредности 2.600.000,00 динара
без ПДВ-а, за две године. Набавка је подељена у три партије.
Редни број јавне набавке је II-021/1-16.
Процењена вредност јавне набавке ( без ПДВ-а) је:
- за прву партију
400.000,00 динара (услуге јавне телефоније)
- другу партију
1.600.000,00 динара ( услуге мобилне телефоније)
- трећу партију
600.000,00 динара (услуге АДСЛ интернета)
Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) je:
- за прву партију
400.000,00 динара (услуге јавне телефоније)
- другу партију
1.600.000,00 динара ( услуге мобилне телефоније)
Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-ом) je:
- за прву партију
480.000,00 динара (услуге јавне телефоније)
- другу партију
1.920.000,00 динара ( услуге мобилне телефоније)
2. Приликом разматрања понуда, након окончаног отварања, уочена је рачунска грешка код понуде понуђача
АД „Телеком Србија“ Београд за I партију, услуге јавне телефоније, везано за обрачун ставки под редним
бројем 3. и 4. у обрасцу понуде, те ја наручилац у складу са чланом 93. став 4. и 5. ЗЈН, дана 20.06.2016.године
затражио од понуђача писмену сагласност за исправку рачунске грешке, јер у случају разлике између
јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена, па након добијене писмене сагласности понуђача да је
начињена рачунска грешка, констатовано је да укупна вредност понуде износи 398.461,04 динара без ПДВ-а.
Наиме множењем јединичне цене за позицију 3. у износу од 1,00 динара и укупних минута за 24 месеца у

износу од 50.000 минута, добија се износ од 50.000,00 динара, а не 1.200.000,00 динара, односно множењем
јединичне цене за позицију 4. у износу од 6,66 динара и укупних минута за 24 месеца у износу од 20.000
минута, добија се износ од 133.200,00 динара, а не 3.196.800,00 динара, и збиром позиција 1. и 2. добија се
укупна вредност понуде од 398.461,04 динара без ПДВ-а, ПДВ у износу од 79.692,21 динар и укупна вредност
са ПДВ-ом од 478.153,25 динара.
3. Критеријум за оцењивање понуда је „најнижа понуђена цена“.
I ПАРТИЈА
Како је на адресу Наручиоца за I партију пристигла само једна понуда и то понуда понуђача АД
„Телеком Србија“ Београд, број понуде заведене код Наручиоца 02-2310/1-16 од 17.06.2016.године која је
након сагласности за исправку начињене рачунске грешке оцењена као благовремена, одговарајућа и
прихватљива у укупном износу од 398.461,04 динара без ПДВ-а, предлаже се наручиоцу њихов избор по јавној
набавци број II-021/1-16, набавка телеконуникационих услуга за I партију (услуге јавне телефоније).
II ПАРТИЈА
На основу критеријума „најнижа понуђена цена“ формирана је ранг листа за II партију:
Позиција:
Назив / Име понуђача
1.
АД „Телеком Србија“ Београд
2.
ДОО „Теленор“ Нови Београд
3.
ДОО „ВИП мобиле“ Нови Београд

Понуђена цена без ПДВ-а
326.676,00
360.960,00
414.840,00

Након извршеног рангирања понуда, односно формиране ранг листе за II партију, оцењена је као
најповољнија понуда АД „Телеком Србија“ Београд, број понуде заведене код Наручиоца 02-2310/1-16 од
17.06.2016.године, те се предлаже Наручиоцу њихов избор за јавну набавку број II-021/1-16, набавка
телекомуникационих услуга за II партију (услуге мобилне телефоније).
III ПАРТИЈА
Како за III партију, на адресу наручиоца у року предвиђеном за достављање понуда није
пристигла ниједна понуда, Наручилац ће донети Одлуку о обустави поступка за јавну набавку услуге
телекомуникационих услуга за III партију (услуге АДСЛ интернета), и исту расписати поново када се за то
стекну Законом прописани услови.
4. Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија
Након стручне оцене понуда и њиховог рангирања констатује да је понуда понуђача АД
„Телеком Србија“ Београд, број понуде заведене код Наручиоца 02-2310/1-16 од 17.06.2016.године
најповољнија за набавку број II-021/1-16, набавка телекомуникационих услуга за I партију (услуге јавне
телефоније) и за II партију (услуге мобилне телефоније).
Одговорно лице Наручиоца прихватило је предлог о избору понуђача за доделу уговора, те је на
основу законског овлашћења донело Одлуку о додели уговора, којом се понуда понуђача АД „Телеком
Србија“ Београд, број понуде заведене код Наручиоца 02-2310/1-16 од 17.06.2016.године бира као
најповољнија за набавку број II-021/1-16, набавка телекомуникационих услуга за I партију (услуге јавне
телефоније) и за II партију (услуге мобилне телефоније).

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове Одлуке може се поднети захтев за
заштиту права у року од 5 (пет) дана од дана
објављивања Одлуке на Порталу јавних набавки

в.д. директора,
Урош Јовановић дипл.инж.арх.

