
..

АГЕНЦИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКУ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Број: 73/2020-Д-1111
Датум: 03.03.2020. године

. Београд, Теразије 51V
ТИ

На основу члана 12. Статута Агенције за енергетику Републике Србије (Службени гласник РС" број 52105), и
члана 108. Закона о јавним набавкама (.Службени гласник РС" бр. 124/12, 14115 и 68/15), Савет Агенције за
енергетику Републике Србије на 86. редовној седници од 03.03.2020. године донео је:

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА

У поступку јавне набавке мапе вредности број 1/2020
за набавку услуга мобилне телефоније

за потребе Агенције за енергетику Републике Србије

I. ДОДЕЉУЈЕ се уговор у поступку јавне набавке мале вредности број 1/2020 за набавку услуга мобилне
телефоније за потребе Агенције за енергетику Републике Србије понуђачу - Предузеће за телекомуникације
"Телеком Србија" акционарско друштво Београд, Палилула, за понуду број 75876/1-2020 од 26.02.2020.
године.

II. Ову одлуку У року од три дана од дана доношења објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници
Агенције за енергетику Републике Србије: www.aers.rs.

Образложење

Агенција за енергетику Републике Србије, Београд, улица Теразије број 5, као Наручилац, донела је Одлуку о
покретању поступка јавне набавке мале вредности број 1/2020 за набавку услуга мобилне телефоније за потребе
АгенциЈе за енергетику Републике Србије (Одлука Савета Агенције број: 73/2020-Д-1 од 06.02.2020. године).

За наведену набавку, дана 10.02.2020. године, објављен је позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки и
интернет страници наручиоца и достављен поштом на следеће адресе:

1. Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.Д. Београд, Београд-Палилула, ул. Булевар уметности
бр.16;

2. Telenor Д.О.о. Београд, Београд-Нови Београд, ул. Омладинских бригада бр.90;

З. Viр mobile Д.О.о. Београд, Београд-Нови Београд, ул. Милутина Миланковића бр.1 ж.

Рок за достављање понуда био је продужен на 27.02.2020. године до 12:00 часова.

Након спроведеног отварања понуда, Комисија за јавне набавке је приступила стручној оцени понуда и о томе
сачинила извештај.

у извештају О стручној оцени понуда, број 73/2020-Д-1 од 28.02.2020. године, Комисија за јавне набавке је
констатовала следеће:

1. Предмет јавне набавке је набавка услуга мобилне телефоније за потребе Агенције за енергетику Републике
Србије.



2. Процењена вредност јавне набавке износи 618.000,00 динара без урачунатог пореза на додату вредност.

З. Укупан број поднетих понуда - једна понуда.

Неблаговремених понуда није било.

Благовремене понуде поднео је следећи понуђач:

Редни број под којим Назив понуђач Датум пријема Часје понуда заведена

Предузеће за телекомуникације ,Телеком Србија" 09:10
7З/2020-Д-1/8 а.Д. Београд, ул. Таковска бр.2 27.02.2020. г

4. Критеријум за оцењивање понуда био је економски најповољнија понуда.

Елементи критеРИЈума економски наЈПОВОЉНИЈепонуде су:
Посебни захтеви за елементе критеријума:

КРИТЕРИЈУМ Елементи критеријума за појединачне ставке укупно по елементу
Пондери

елемента критеријума критеријума

у мрежи оператера -
Макс 5,00 РСД/минути 45Цена позива ван мреже оператера Макс 5,00 РСД/минути

Количина Мин 2 GB по бројубесплатног за све бројеве у мрежи - Макс 5 GB по броју 25
интернета

Цена сме у домаћем саобраћају Макс 2,00 рсд
Макс 12,00 рсд 10поруке за M~ђYHap. дестинације -

Величина
буџета за Мин 60.000,00 РСДнабавку - - Макс:250.000,00 ред 10
мобилних
телефона

Додатни - - - 10бројеви

Укупан број пондера је 100. Пондери ће се заокруживати на две децимале.

у циљу избегавања математичке операције дељења са нулом, понуђене цене за описане критеријуме не могу бити
мање од 0,01 динар. За описане критеријуме потребно је да Понуђач заокружује понуђене цене на максимално две
децимале. Уколико понуђач уместо дефинисане најниже понуђене цене унесе 0,00 динара, понуда ће бити одбијена
као неприхватљива.

Методологија за доделу пондера за сваки елемент критеријума

Цена позива

Код овог елемента критеријума упоређиваће се понуђена укупна цена позива која се добија сумирањем цена позива у
мрежи оператера и ван мреже оператера.
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Највећи могући број добијених пондера код овог елемента критеријума је 45, који добија понуда са најниже понуђеном
укупном ценом. Остали понуђачи добијају пропорционално мањи број пондера за понуђену цену која се обрачунава
према следећој формули:

Број пондера за укупну понуђену
цену позива = минимална понуђена укупна цена позива

понуђена укупна цена позива х 45

Ограничења: - цена позива ван мреже оператера не сме бити већа од 5,00 РСД/минути;
- укупна цена позива не сме бити већа од 5,00 РСД за оба

елемента критеријума.

Цене су изражене без пореза на додату вредност.

Количина бесплатног интернета

Код овог елемента критеријума упоређиваће се понуђена количина бесплатног интернета и понуђених копичина
интернет саобраћаја за све бројеве у мрежи.

Највећи могући број добијених пондера код овог елемента критеријума је 20, који добија понуда са највећом
понуђеном количином бесплатног интернета. Остали понуђачи добијају пропорционално мањи број пондера за
понуђену количину интернета која се обрачунава према следећој формули:

Број пондера за укупну понуђену
количину интернета = понуђена количина интернета

максимална понуђена количина интернета х 25

Ограничења: - количина бесплатног интернета за све бројеве у мрежи не сме бити мања од 2 GB по броју;
- количина бесплатног интернет саобраћаја не сме бити већа од 5 GB по броју.

Цена сме поруке

Код овог елемента критеријума упоређиваће се понуђена укупна цена смс порука која се добија сумирањем цена
смс порука у домаћем саобраћају и за међународне дестинације.

Највећи могући број добијених пондера код овог елемента критеријума је 1О, који добија понуда са најниже понуђеном
ценом. Остали понуђачи добијају пропорционално мањи број пондера за понуђену цену која се обрачунава према
следећој формули:

Број пондера за укупну
понуђену цену смс порука = минимална понуђена укупна цена смс порука

понуђена укупна цена смс порука х 10

Ограничења: - цена смс поруке у домаћем саобраћају не сме бити већа од 2,00 РСД;
- укупна цена смс поруке не сме бити већа од 12,00 РСД.

Цене су изражене без пореза на додату вредност.

Износ буџета за набавку мобилних телефона

Код овог елемента критеријума упоређиваће се понуђени износ буџета за набавку мобилних телефона.

Највећи могући број добијених пондера код овог елемента критеријума је 1О, који добија понуда са највећим износом
буџета за набавку мобилних телефона. Остали понуђачи добијају пропорционално мањи број пондера за понуђени
износ буџета за набавку мобилних телефона према следећој формули:
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Број пондера за износ
буџета за набавку
мобилних телефона

= понуђени износ буџета за набавку мобилних телефона
максимални понуђени износ буџета за набавку мобилних телефона х 10

Ограничења: величина буџета за набавку мобилних телефона не сме бити мања од 60.000,00 динара, нити већа од
250.000,00 динара.
Величина буџета је изражена без пореза на додату вредност.

Додатни бројеви

Број пондера који се може добити код овог елемента критеријума је 10, коју добија Понуђач који се изјасни да је у
могућности да пружи ову услугу. Понуђач који се изјасни да није у могућности да пружи ову услугу добија О пондера.

Сходно потребама и захтевима потребно је омогућити Наручиоцу коришћење истог тарифног модела за додатне
бројеве (до 5 по сваком запосленом), при чему се за сваки додатни број врши закључивање појединачних уговора са
запосленима. У тарифном моделу за додатне бројеве потребно је омогућити пренос података по смањеној брзини
(минимално 64kblUs) без ограничења. Обавезу измирења рачуна насталих коришћењем додатних бројева имају
запослени-имаоци додатних бројева.

Понуда понуђача Предузеће за телекомуникације Телеком Србија акционарско друштво Београд, Палилула.
Матични број: 17162543; ПИБ:100002887.

Утврђено је да је понуда наведеног понуђача благовремена, нема битних недостатака, одговарајућа, не ограничава
права наручиоца, не условљава права наручиоца, не ограничава обавезе понуђача и понуђена цена не прелази износ
процењене вредности јавне набавке, те је оцењена као прихватљива.

Подаци из понуде који су одређени као елементи критеријума:

Ред КРИТЕРИЈУМ Елементи Јединица Цена без ПДВ Цена са ПДВ
Бр критеријума мере

1. Цена позива
У мрежи оператера минут 0,01 0,012
Ван мреже оператера минут 0,01 0,012

Ред КРИТЕРИЈУМ Елементи Јединица Количина
Бр критеријума мере интернета

2. Количина бесплатног За све бројеве у GB 5GBинтернета мрежи

Ред КРИТЕРИЈУМ Елементи Јединица Цена без ПДВ Цена са ПДВБр критеријума мере
У домаћем саобраћају 111 0,01 0,012

З. Цена СМС порука За међународне 111 10,00 12,00
дестинације

КРИТЕРИЈУМ Елементи
критеријума

Јединица
мере Износ без ПДВ Износ са ПДВ
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Величина буџета за
4. набавку мобилних - - 250.000,00 300.000,00

телефона

Ред КРИТЕРИЈУМ Елементи Јединица Постоји могућност пружања
Бр критеријума мере услуге (заокружити)

5. Додатни бројеви - - ДА I НЕ

Период важења понуде 60 дана од датума отварања понуда.(не мање од 60 дана)

Начин и рок плаћања: На текући рачун Мобилног оператера најкасније у року од 45 дана од дана пријема
исправног рачуна.

С обзиром да је само један понуђач поднео понуду, која је оцењена као прихватљива, није се приступило рангирању
понуда применом методологије доделе пондера.

Комисија после стручне оцене понуда, предлаже да се уговор о јавној набавци додели понуђачу Предузеће за
телекомуникације "Телеком Србија" акционарско друштво Београд, Папипула, за понуду број 75876/1-2020 од
26.02.2020. године, с обзиром да је то једина понуда која је достављена, а која је оцењена као прихватљива.

Савет Агенције прихватио је предлог Комисије за јавне набавке, па је донео одлуку о додели уговора којом се
уговор о јавној набавци додељује понуђачу Предузеће за телекомуникације Телеком Србија акционарско друштво
Београд, Палилула. за понуду број 75876/1-2020 од 26.02.2020. године.

Упутство о правном средству:
Против ове Одлуке може се поднети захтев за заштиту права Републичкој комисији за заштиту права у поступцима
јавних набавки у року од пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. Захтев за заштиту права
подноси се преко ове Агенције (непосредно, поштом препоручено са повратницом, електронском поштом или
фэксов), а истовремено се копија доставља Републичкој комисији за заштиту права. Подносилац захтева за заштиту
права је дужан да уз захтев за заштиту права са садржином одређеном чланом 151. Закона о јавним набавкама
достави и потврду о уплати таксе из члана 156. став 1. тачка 1. Закона на: рачун буџета Републике Србије број: 840-
30678845-06, шифра плаћања 153 или 253, позив на број: подаци о броју или ознаци предметне јавне набавке као и
назив наручиоца, сврха: Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи, у износу од
60.000,00 динара.
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