РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД
Веће Градске општине
I-03, Број: 020-3-186/17 – 29.06.2017.године
Београд, Македонска 42
Скп1
Веће Градске општине Стари град, на седници одржаној дана 29.06.2017. године, на основу члана
77. Статута Градске општине Стари град („Службени лист града Београда“, број 4/14 – пречишћен текст,
25/15 и 94/16), а у вези са одредбама члана 108. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС“,
број 124/12,14/15, 68/15) и одредби члана 40. Правилника о уређивању поступка јавне набавке у Градској
општини Стари град (број 020-3-98/14 од 13.03.2014. године), на основу Извештаја Комисије о стручној
оцени понуда и на предлог Комисије за јавну набавку, доноси
OДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА
БИРА СЕ као најповољнија понуда број 17/002676/2 од 20.06.2017. године, понуђача Друштво
за пружање услуга интернета „BeotelNet-ISP-“ d.o.o, Београд, улица Булевар Војводе Мишића број 37,
која је достављена у поступку јавне набавке мале вредности за услуге интернета за потребе Градске
општине Стари град, за партију 1- „Wireless интернет приступ“, у износу од 2.990,00 динара месечно без
пдв-а, што укупно за 12 месеци износи 35.880,00 динара без пдв-а, односно од 43.056,00 динара са пдвом, а према следећим посебним условима:
§
Начин плаћања: у року од 45 дана од дана пријема уредне фактуре на месечном нивоу;
§
Рок за пружање услуге, рачунајући од дана закључења Уговора: 12 месеци
§
Остали услови: у свему према усвојеној понуди, Спецификацији услуге и моделу Уговора из
конкурсне документације на основу које је спроведена јавна набавка.
Исплата уговорене вредности услуга која су предмет јавне набавке, биће извршена са рачуна
буџета општине Стари град, програмска активност 0602-0001 програм 15, економска класификација 421,
на основу Закључка председника Градске општине Стари град број 020-1-147/17 од 23.05.2017. године, у
складу са Уговором, који ће у име наручиоца са изабраним понуђачем закључити начелник управе.
О спровођењу Одлуке, стараће се Служба за финансијске и заједничке послове.
Образложење
Градска општина Стари град је у складу са чланом 39. став 1. Закона спровела поступак јавне
набавке мале вредности услуге интернета за потребе Градске општине Стари град- по партијама:
§
Партија 1: Wireless интернет приступ
§
Партија 2: Интернет приступ конекцијом преко оптичког кабла
§
Партија 3: Кабловски интернет и кабловска/IPTV телевизија
§
Партија 4: Мобилни wireless интернет
§
Партија 5: Adsl интернет
§
Партија 6: Business trunking, редни број II, 404-1-У-1/17, чија је процењена вредност до
900.000,00 динара, без обрачунатог припадајућег пореза,
односно по партијама, процењена вредност:
§
Партија 1: Wireless internet pristup износи 65.000 динара.
§
Партија 2: Internet pristup konekcijom preko optičkog kabla износи 490.000
§
Партија 3: Kablovski internet и кабловска/IPTV телевизија износи 120.000 динара
§
Партија 4: Mobilni wireless internet износи 75.000 динара
§
Партија 5: Adsl internet износи 50.000,00 динара
§
Партија 6: Business trunking износи 100.000,00 динара.
Служба за финансијске и заједничке послове објавила је позив за подношење понуда и конкурсну
документацију на порталу општине и Порталу Управе за јавне набавке дана 30.05.2017. године.
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца за Партију 1 примљене су две понуде.
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Поступак јавног отварања понуда је спроведен 22.06.2017. године, у присуству Комисије за јавну
набавку која је образована решењем Већа Градске општине број 020-3-145/17 од 23.05.2017. године у
следећем саставу: Здравко Војновић председник комисијe, Тања Василијевић члан комисије и Слађана
Ђуричић члан комисије, и о томе сачињен Записник број II, 404-1-У-1/17 од 22.06.2017. године.
На основу увида у приспеле понуде, Комисија је констатовала да су благовремене понуде
доставили понуђачи:
1. „Orion telekom“ d.o.o, Београд- Земун, насеље Земун Поље Мала Пруга 8 (број понуде 2206/117/7038 од 22.06.2017. године).
2. Друштво за пружање услуга интернета „BeotelNet-ISP“ d.o.o, Београд, улица Булевар Војводе
Мишића број 37 (број понуде 17/002676/2 од 20.06.2017. године),
Након отварања понуда Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и том
приликом констатовала следеће:
Понудe понуђача „Orion telekom“ d.o.o и „BeotelNet-ISP“ d.o.o и садрже сву захтевану
документацију у складу са Законом о јавним набавкама и конкурсном документацијом.
Комисија за јавну набавку је по основу критеријума најнижа понуђена цена из конкурсне
документације, прихватљиве понуде понуђача за ПАРТИЈУ 1 рангирала на следећи начин:
Р. број
1.

Назив понуђача
2.

Понуђена цена
3.

Рангирање
4.

1.
2.

„BeotelNet-ISP“ d.o.o
35.880,00
1
„Orion telekom“ d.o.o,
57.588,00
2
На основу изнетог предлога Комисије, Веће је донело одлуку да уговор о јавној набавци за услугу
интернета за потребе Градске општине Стари град, за партију 1- „Wireless интернет приступ“, додели
понуђачу „BeotelNet-ISP“ d.o.o
Поука о правном леку:
Против ове одлуке понуђач може наручиоцу поднети захтев за заштиту права у року од 5 дана од дана
објављивања на Порталу јавних набавки, уз уплату таксе у износу од 60.000,00 динара на рачун буџета
Републике Србије број 840-30678845-06, позив на број подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом
које се подноси захтев за заштиту права; прималац-буџет Реублике Србије, сврха уплате: такса за ЗЗП;
Градска општина Стари град; број јавне набавке II, 404-1-У-1/17.
Доставити:
Одељењу за буџет .....
Служби за финансијске .......
понуђачима (преко Службе)
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
Марко Бастаћ
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