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На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/12)
и Извештаја о стручној оцени понуда, број: 03-66 од 29.02.2016. године, који је
саставила Комисија за јавну набавку број: 04-ЈНМВУ-2016, декан техничкиог
факултета ''Михајло Пупин'' из Зрењанина Универзитета у Новом Саду, као одговорно
лице наручиоца, дана 29.02.2016. године доноси:
О Д Л У К У
о додели уговора
У поступку јавне набавке мале вредности за услугу, број: 04-ЈНМВУ-2016, чији
је предмет - Услуге мобилног оператера уговор о јавној набавци се додељује
понуђачу Телеком Србија који је понудио укупну цену без обрачунатог ПДВ-а у
износу од 0,03 динара, на основу понуда евидентиране код наручиоца под бројем:
03-873 од 26.02.2016. године.
Образложење
Технички факултет ''Михајло Пупин'' из Зрењанина, као наручилац,
је дана
13.01.2016. године донео Одлуку број: 03-65 о покретању поступка јавне набавке
мале вредности: Услуге мобилног оператера редни број јавне набавке: 04-ЈНМВУ2016, назив и ознака из Општег речника набавки: 6421200-Услуге мобилне
телефоније
За наведену јавну набавку наручилац је дана 08.02.2016. године објавио позив
за подношење понуда и конкурсну документацију на Порталу јавних набавки
(www.portal.ujn.gov.rs.) и на својој интернет страници (www.tfzr.uns.ac.rs).
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца пристигле су две
понуде.
Након спроведеног поступка јавног отварања понуда дана 26.02.2016. године, о
чему је састављен Записник број: 03-65 и 03-65-1, Комисија за јавну набавку број: 04ЈНМВУ-2016 је приступила стручној оцени пристиглих понуда, о чему је у складу са
одредбама члана 105. Закона о јавним набавкама дана 29.02.2016. године саставила
писани Извештај, евидентиран под бројем: Број: 03-66 у ком је констатовала следеће:

1) Подаци о јавној набавци:
Предмет јавне набавке:
Врста предмета јавне
набавке:
Редни број јавне набавке:
Врста поступка јавне набавке:
Подаци из Плана јавних
набавки и Финансијског плана
наручиоца за 2015. годину:

Услуга мобилног оператера
Услуге
04-ЈНМВУ-2016
ЈНМВУ
Средства за наведену набавку су
предвиђена у плану јавних набавки
наручиоца на позицији 1 и у финансијском
плану за 2016. годину у оквиру конта број
(услуге) конто број 421400

Процењена вредност јавне
набавке
(без ПДВ-а):

1.583.000,00 динара, без ПДВ-а

За наведену јавну набавку наручилац је дана 07.02.2016. године објавио позив
за подношење понуда и конкурсну документацију на Порталу јавних набавки и на
својој интернет страници (www.tfzr.uns.ac.rs). Као рок за достављање понуда
одређен је 19.02.2016. године до 10,00 часова.
2) Основни подаци о понуђачима:

Ред.
бр.

Назив понуђача

Број под
којим је
понуда
заведена

Датум и час
пријема
понуде

Благовременост

1.

Теленор ДООБеоград

03-872

26.02.2016.
год. у 09:06 h

Понуда је пристигла
благовремено

2.

Телеком Србија,
Београд

03-873

26.02.2016.
год. у 09:08 h

Понуда је пристигла
благовремено

3) Критеријум за доделу уговора
Критеријум за доделу уговора, односно, оцењивање понуда је "Економски
најповољнија понуда."

Р.
број
1.

Елементи критеријума
Цена разговора унутар мреже оператера

Број пондера
максимално 40
пондера

2.

Цена разговора ка другим мобилним мрежама

3.

Цена разговора ка фиксној телефонији

максимално 40

максимално 20
Укупан број пондера је:
100

Прорачун се врши за сваког понуђача посебно и за сваки критеријум посебно.
Прво се израчунавају бодови за сваки критериум за једног понуђача. При томе се
користи поступак дат у наставку.
Укупан број бодова i-тог понуђача се добије сабирањем бодова по
критеријумима, преко формуле:
ББi = ББ1i + ББ2i + ББ3i
Поступак се понавља за сваког понуђача. Побеђује понуђач са највећим бројем
бодова (ББ).

1. Цена разговора унутар мреже оператера
Највећи број бодова по овом елементу критеријума износи 40 бодова.
Број бодова по овом елементу критеријума израчунава се на следећи начин:

ББ1i =

Најнижа Понуђена цена разговора унутар мреже
оператера
Понуђена цена разговора унутар мреже оператера

x 40 =

2. Цена разговора ка другим мобилним мрежама
Највећи број бодова по овом елементу критеријума износи 40 бодова.
Број бодова по овом елементу критеријума израчунава се на следећи начин:

ББ2i =

Најнижа Понуђена цена разговора ка другим мобилним
мрежама
Понуђена цена разговора ка другим мобилним мрежама

3. Цена разговора ка фиксној телефонији
Највећи број бодова по овом елементу критеријума износи 20 бодова.

x 40 =

Број бодова по овом елементу критеријума израчунава се на следећи начин:
Најнижа Понуђена Цена разговора ка фиксној
телефонији
Понуђена Цена разговора ка фиксној телефонији

ББ3i =

x 20 =

4) Стручна оцена понуда
Комисија је извршила стручну оцену понуда, како би утврдила да ли су
пристигле понуде прихватљиве у смислу одредби члана 3. став 1. тачка 33) Закона о
јавним набавкама и констатовала следеће:



Понуда понуђача: ''Теленор'' ДОО

Понуђач ''Теленор'' ДОО Београд, Омладинских Бригада 90 је понудио
укупну цену без ПДВ-а у износу од 0,03 динара на следећи начин:
Р.
број
1.
2.
3.

Назив услуге
Јединична Цена разговора унутар мреже
оператера
Јединична Цена разговора ка другим мобилним
мрежама
Јединична Цена разговора ка фиксној
телефонији
Укупан број пондера је:

Цена без ПДВ
0,01
0,01
0,01
0,03

1. Понуда не садржи битне недостатке који представљају основ за одбијање понуде у
смислу одредби члана 106. Закона о јавним набавкама, што је утврђено на следећи
начин:
1.1. Понуђач је уписан у Регистар понуђача који води Агенција за привредне
регистре, те у смислу одредби члана 78. став 5. Закона о јавним набавкама није у
обавези да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова
утврђених чланом 75. Закона о јавним набавкама. Интернет страница на којој су ови
подаци јавно доступни је: www.apr.gov.rs.
1.2 Понуда не садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну
садржину понуде, односно упоредити је са другим понудама.

2. Понуда је одговарајућа јер је благовремена и испуњава све услове из техничке
спецификације.
3. Понуда не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача.
4. Понуђач је понудио цену која не прелази износ процењене вредности јавне
набавке.

 Понуда понуђача: ''Телеком Србија'' Београд
Понуђач ''Телеком Србија'' Београд је понудио укупну цену без ПДВ-а у
износу од 0,03 динара на следећи начин:
Р.
број
1.
2.
3.

Назив услуге
Јединична Цена разговора унутар мреже
оператера
Јединична Цена разговора ка другим мобилним
мрежама
Јединична Цена разговора ка фиксној
телефонији
Укупан број пондера је:

Цена без ПДВ
0,01
0,01
0,01
0,03

1. Понуда не садржи битне недостатке који представљају основ за одбијање понуде у
смислу одредби члана 106. Закона о јавним набавкама, што је утврђено на следећи
начин:
1.1. Понуђач је уписан у Регистар понуђача који води Агенција за привредне
регистре, те у смислу одредби члана 78. став 5. Закона о јавним набавкама није у
обавези да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова
утврђених чланом 75. Закона о јавним набавкама. Интернет страница на којој су ови
подаци јавно доступни је: www.apr.gov.rs.
1.2 Понуда не садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну
садржину понуде, односно упоредити је са другим понудама.
2. Понуда је одговарајућа јер је благовремена и испуњава све услове из техничке
спецификације.
3. Понуда не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача.
4. Понуђач је понудио цену која не прелази износ процењене вредности јавне
набавке.
Како су оба понуђача понудили исту цену услуга Наручилац је предложио да се
одмах уради жребариње како је и дегфинисано конкурсном документацијом.
Са почетком у 17:00 часова у просторији 5 на Техничком факултету у Зрењанину
приступила је жребању односно извлачењу понуђача за поменуту услугу.
Извлачењу су присуствовали следећи овлашћени представници понуђача:


''Телеком Србија'' Београд.



''Теленор'' ДОО

Извлачење је почело у 17:00 часова. У претходно припремљену празну кутију,
убачени су листићи са попуњеним именима понуђача. За то време председник
комисије је био ван канцеларије у којој се обављало извлачење. Председник комисије
Владимир Каруовић, пошто је ушао у просторију где се спроводио жреб промешао је
садржај затворене кутије да би након тога извукао листић на коме је писало име
понуђача: Телеком Србија, Београд.
Поступак извлачења се завршио у 17:20 часова.
5) Закључак
Комисија је понуду понуђача: ''Телеком Србија'' Београд оценила као
прихватљиву у смислу одредби члана 3. став 1. тачка 33) Закона о јавним набавкама.
Сагласно одредбама члана 107. став 3. Закона о јавним набавкама стекли су
се услови да наручилац донесе одлуку о додели уговора о јавној набавци.
6) Предлог Одлуке о додели уговора
На основу спроведене стручне оцене понуда Комисија за јавну набавку услуга
– Услуга мобилног оператера, број: 04-ЈНМВУ-2016 констатује да су се сагласно
одредбама члана 107. став 3. Закона о јавним набавкама стекли услови за доделу
уговора, те предлаже наручиоцу да уговор о јавној набавци додели понуђачу:
''Телеком Србија'' Београд који је понудио укупну јединичну цену без ПДВ-а у
износу од 0,03 динара.

