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РЕГУЛАТОРНА АГЕНЦИЈА ЭА

ЕЛЕКТРОНСКЕКОМУНИКАЦИЈЕ
И ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ

Број : 1-02-4042-36/20-16
Датум: 12.10.2020.

Београд
На основу члана 17. Закона о електронским комуникацијама („Службени гласник РС",
бр. 44/10, 60/13-УС, 62/14 и 95/18-др. закон), члана 21. Статута Регулаторне агенције за
електронске комуникације и поштанске услуге („Службени гласник РС", бр. 125/15 и 30/16)
и члана 108. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени глаеник РС", бр. 124/12, 14/15 и
68/15), директор Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге

доноси
ОДЛУКУ

о додели уговора
Уговор о јавној набавци радова — Изградња станица за мониторинг РФ спектра, број
1-02-4042-36/20, додељује се групи понуђача Кодар Енергомонтажа д.о.о, Аутопут за загреб

22, Енергетра доо Београд, Дурмитровска 3 и Božidar Pejčić PR sektor networks&security, Цара
Душана 204, Београд — Земун, са подизвођачима: Benning power electronics doo, Београд, Red
beagle doo, Београд и Техно проминг — предузеће за производњу, инжењеринг и промет доо,
Београд, са укупно понуђеном ценом од 65.496.666,00 РСД без ПДВ.

Образложење
Наручилац је дана 19.06.2020. године, донео Одлуку број: 1-02-4042-36/20 о покретању
отвореног поступка, за јавну набавку радова — Изградња станица за мониторинг РФ спектра.
Редни број јавне набавке 1-02-4042-36/20.
Назив и ознака из општег речника набавке: ОРН: 45000000 —Грађевински радови.
Предметна набавка је планирана Плану набавки за 2020. годину на позицији 1.3.1., а
средства за јавну набавку обезбеђена су у Финансијском плану за 2020. годину на конту
026000. Процењена вредностјавне набавке укупно износи 66.500.000,00 динара без ПДВ.
Основни подаци о понуђачима:
До истка рока за подношење понуда тј. до дана 09.09.2020. године до 12:00 часова
примљене су понуде следећих понуђача:
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Број под којим
је понуда заведена
1

Назив или шифра понуђача
2

Датум
пријема
3

Сат
пријема
4

09.09.2020

11:00

09.09.2020

11:30

Група понуђача коју чине
- Кодар Енергомонтажа д.о.о, Аутопут за загреб 22
- Енергетра доо Београд, Дурмитровска 3 и

- Božidar Pejčić PR sektor networks&security, Цара
1-02-4042-36/20-6

Душана 204, Београд — Земун
Са подизвођачима:

-Benning power electronics doo, Београд,
- Red beagle doo, Београд i
- Техно проминг — предузеli-е за производњу,
инI•iењеринг и промет доа, Београд
Група понуђача коју чине
- Амига доо Краљево, Тике Коларевића 66

- Almaks security sistems doo, Београд, Господара
1-02-4042-36/20-7 Вучића 129
- Шумадијаинтелнет доо Београд, Краља Владимира 56
- Гемонт доо, Београд, Ивана Капистрана 7а
- Тим амига траде доо Краљево, Тике Коларевиl-iа 66
Неблаговремених понуда није било.
Поступак отварања понуда спроведен је у просторијама Регулаторне агенције за
електронске комуникације и поштанске услуге, Београд, ул. Палмотићева бр. 2, дана
09.09.2020. године, са почетком у 12:30 часова.
Понуде које су одбијене, разлог за њиково одбијање и понуђена цена тих понуда: -

понуда број 1-02-4042-36/20-7 групе понуђача Амига доо Краљево, Almaks security sistems
doo, Шумадијаинтелнет доо Београд, Гемонт доо, Београд и Тим амига траде доо Краљево,
јер иста садржи битан недостатак из члана 106. став 1. тачка 2) Закона и неиспуњава све
текничке захтеве одређене конкурсном документацијом, због чегаје иста у складу са чланом
3. став 1. тачка 32) Закона и неодговарајуl=iа.

Конкурсном документацијом сачињеном у предметном поступку јавне набавке

научилац је у делу IV „Услови за учешl-iе у поступку јавне набавке и упутство како се
доказује испуњеност услова" као додатни услов у погледу финансијског капацитета између
осталог предвидео и да понуђач има бонитет минимум „Б", што се доказује скорингом,
издатим од стране Агенције за привредне регистре.
Прегледом понуде наведене групе понуђача утврђено је да су као саставни део исте
достављена 3 скоринга који се односе на учесника у заједничкој понуди „Амига" доо,
Краљево, „Алмакс" доо, Београд, „Гемонт" доо, Београд, у којима је наведен „добар бонитет
СС+" , као и скоринг који се односи на учесника у заједничкој понуди Тим амига траде доо у
којем је наведено да нема довољно података Мд, при чему је табеларном приказу који се
односи на „приказ годишњег скоринга" маркером назначен део који се налази у делу где су
наведене ознаке које се односе на „Б" бонитет.
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Имајући у виду садржину доказа достављеног за учесника у заједничкој понуди Тим
амига траде доо, наручилац се дописом број 1-02-4042-36/20-13 од 24.09.2020. гОдине,
обратио Агенцији за привредне регистре, кОја је и издала предметни доказ, са захтевом за
појашњење да ли је достављањем наведеног доказа понуђач доказао да има бонитет „Б".
Агенција за привредне регистре је дана 05.10.2020. године доставила појашњење ФИБ
547/1/2020 у којем је наведено да су поступак утврђивања, садржина и начин исказивања
скоринrа дефинисани Методологијом за утврђивање пОдатака и показатеља о бонитету
правник лица и предузетника и давање оцена бонитета привредних друштава, која је

доступна на интернет страни Агенције за привредне регистре (www.apr.gov.rs). Сагласно
поменутој Методологији, скоринг се утврђује на основу података из финансијских извештаја
за последњих пет година, а најмање последње три године, анализом испуњености
финансијскик принципа пословања. При томе, испуњеност финансијских принципа
потврђује се могућношћу израчунавања најмање 80% показатеља на оснОву података из
финансијских извештаја на начин дефинисан Методологијом — посебан део.
На основу података из редовних годишњих финансијских извештаја привредног
друштва за период од 2015. до 2019. године, испуњеност финансијских принципа потврђена
је за 2017. и 2018. годину на основу чије анализе су утврђене и годишње скОринг оцене, које
су и означене на графичком приказу. Обзиром да у редОвним годишњим финансијским
извештајима за остале године посматраног периода (2015, 2016. и 2019. годину) нису
исказани приходи из Основне делатности, није бил0 могуће утврдити показатеље који су
релевантни за анализу испуњености финансијских принципа пословања, то није ни утврђен
годишњи скоринг за те године. Имајуl-iи у виду да се скоринг привредног друштва утврђује
на основу анализираних података за најмање последње три извештајне године, те да за 2019.
годину годишњи скоринг није утврђен, укупна скоринг оцена исказана је ознаком статуса
Нема довољно података - Мд. Скодно наведеном, привредно друштво Тим амига траде доо
Краљево, није доказало бонитетну способност оценом „Б" према наведеној Методологији.
Чланом 3. став 1. тачка 33) Законаје прописано даје „прикватљива понуда она понуда
која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је
одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуТјача и
која не прелази износ процењене вредности јавне набавке.
Чланом 106. став 1. тачка 2) Закона прописано је „наручилац ћe одбити понуду ако
понуђач не докаже да испуњава додатне услове".
Имајући наведене законске одредбе, те садржину конкурсне дОкументације и
достављених доказа који се односе на испуњеност додатног услова у погледу финансијског
капацитета, као и садржину додатног појашњења надлежне институције Агенције за
привредне регистре, неспорно је да наведена група понуђача није доказала да испуњава
додатни услов у погледу финансијског капацитета у делу који се односи на захтевани
бонитет, због чега је понуда број 1-02-4042-36/20-7 разматране групе понуђача, у смислу
члана 106. ЗЈН став 1. тачка 2), а у вези са чланом 3. став 1. тачка 33) ЗЈН, оцењена као
неприхватљива.
Надаље, наручилац је конкурсном документацијом кроз техничке захтеве који се
односе на „Опрему за инсталацију слабе струје на локацији" захтевао следеће:
- у табели 3.1. „Опрема видео надзора — захтеване карактеристике и табеле сагласности"
између осталОг зактевао да камере на стубу за надзор локације и камере на контејнеру за
снимање улаза на локацију имају могућност ноћнОг снимања IR до 30 метара;
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- у табели 3.4. „мрежни свич — захтеване карактеристике и табеле сагласности" код редног
броја 6. предвиђен је „Свичинг капацитет" и захтевана вредност од 40 Gbps.
Поред сваке од наведених позиција било је наведено „напомена", што је у складу са
упутством датим у конкурсној документацији значило да је понуђач у обавези да достави
одговарајуhу документацију из које се јасно види и закључује да понуђена опрема испуњава
захтеване карактеристике.
Прегледом понуде групе понуђача утврђено је даје у обрасцу понуде наведено да се у
предметном поступку јавне набавке нуде следеhа добра;

- камера за снимање и надзор опреме на стубу произвођача Dahua, модел IPC-EBW81230,
- камере за снимање улаза на локацију произвођача Dahua, модел IPC-HDBW4231F-0280,
- мрежни свич произвођача Hewlett Packard HP 24-Port L3 Managed Switch (JG538A#АВА).
За наведене камере је у табели 3.1. „Опрема видео надзора — зактеване карактеристике и
табеле сагласности" наведено да испуњавају захтевану техничку карактеристику,односно да
имају могуhност ноћног снимања IR до 30 метара.

Увидом у достављене прилоге, изводе из каталога произвођача Dahua, утврђено је да
је у истима за модел IPC-EBW81230 наведено Мах. IR LEDs lenght l0m, док је за модел IPCHDBW4231F-0280 наведено Мах. IR LEDs Lenght 20 т.
Затим је утврђено и да је у достављеном текничком листу за понуђени мрежни свич
наведено да исти има „Свичинг капацитет" 8.8 Gb/s што није у складу са захтевом наручиоца
из конкурсне документације у којој је зактевана вредност 40 Gbps.
Чланом 3. став 1. тачка 32) Закона је прописано да је одговарајућа понуда она понуда
којаје благовремена и за коју је утврђено да потпуно испуњава све текничке спецификације.
Имајуhи у виду садржину конкурсне документације којом је било одређено да
понуђена камера за снимање и надзор опреме на стубу произвођача и камера за снимање
улаза на локацију треба да имају могућност ноhног снимања IR до 30 метара, као и да
понуђени мрежни свич треба да има „Свичинг капацитет" вредности од 40 Gbps, a да је у

достављеним доказима наведено да понуђена камера IPC-EBW81230 има Мах. IR LEDs
lenght l0m, док камера IPC-HDBW4231F-0280 има Мах. IR LEDs Lenght 20 т, докје свичинг
капацитет понуђеног мрежног свича 8.8 Gb/s то je неспорно да понуђена добра не испуњавају
техничке карактеристике на начин како је то тражено конкурсном документацијом, те понуда
групе понуђача, у складу са чланом 3. став 1. тачка 32) Закона, неодговарајућа, а самим тим и
неприхватљива.
Понуђена цена износи 59.720.698,18 динара без ПДВ.
У фази стручне оцене понуда, Комисија за јавну набавку је оценила као прихватљиве
понуде:
- понуда број 1-02-4042-36/20-6 од 09.09.2020. године, група понуђача коју чине
Кодар Енергомонтажа д.о.о, Аутопут за загреб 22, Енергетра доо Београд, Дурмитровска 3 и

Božidar Pejčić PR sektor networks&security, Цара Душана 204, Београд — Земун, са
подизвођачима: Benning power electronics doo, Београд, Red beagle doo, Београд и Техно
проминг — предузеhе за производњу, инжењеринг и промет доо, Београд. Понуда не садржи
битне недостатке, одговарајуhа је, не ограничава, нити условљава права наручиоца или
обавезе понуђача и не прелази износ процењене вредности јавне набавке.
Подаци из понуде:
Рок плаhањаје 15 дана.
Рок важења понуде је 60 дана.
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Рок за извођење АГ радова за локације Цер, Влашка и Златово (израда локације, испорука и
монтажа стуба, испорука и монтажа контејнера, израда система за уземљење и громобранске
заштите, израда приступног пута, итд) је 45 дан дана од правоснажности пријаве за извођење
радова.
Рок за извођење АГ радова за локацију Радан (израда локације, испорука и монтажа стуба,
испорука и монтажа контејнера, израда система за уземљење и громобранске заштите, израда
приступног пута, итд) је 60 дана дана од правоснажности пријаве за извођење радова.
Рок за инсталацију и пуштање у рад свих техничких системаи инфраструктурне опреме
(систем за напајање, систем за климатизацију, систем за рану дојаву грмљавине, мрежни
свич, опрема за видео надзор, контролу приступа и дојаву пожара, метеоролошка станица,
итд.) је 15 дана од дана од прикључења електричне енергије на локацији и обезбеђења
система преноса.
Гарантни рок за сва радове који су предмет набавке је 24 месеца.
Гарантни рок за челично решеткасте стубовеје 60 месеци
Гарантни рок за контејнере је 60 месеци
Укупно понуђена цена без ПДВ — 65.496.666,00 РСД
Укупно ПДВ — 13.099.333,20 РСД
Укупно понуђена цена са ПДВ — 78.595.99,20 РСД.
Начин примене методологије за доделу пондера: У складу са чланом 85. Закона,
критеријум за доделу уговораје „најнижа понуђена цена" за све партије.
Имајући у виду да је једна понуда оцењена као прихватљива, није било услова за
сачињавање ранг листи применом утврђеног критеријума.
Чланом 3. став 1. тачка 33) Закона је прописано да је „прикватљива понуда она понуда
која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је
одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и
која не прелази износ процењене вредности јавне набавке ".
Чланом 107. став 3. Закона прописано је: „Након спроведене стручне оцене понуда, на
основу извештаја комисије, наручилац доноси одлуку о додели уговора, ако је прибавио
најмање једну прихватљиву понуду".
Имајућu у виду наведено, Комисија за јавну набавку, после стручне оцене понуда је
предложила директору наручиоца да уговор о јавној набавци радова Изградња станица за
мониторинг РФ спектра, број 1-02-4042-36/20, додели групи понуђача Кодар Енергомонтажа

д.о.о, Аутопут за загреб 22, Енергетра доо Београд, Дурмитровска 3 и Božidar Pejčić PR sektor
networks&security, Цара Душана 204, Београд — Земун, са подизвођачима: Benning power
electronics doo, Београд, Red beagle doo, Београд и Техно проминг — предузеће за производњу,
инжењеринг и промет доо, Београд са укупно понуђеном ценом од 65.496.666,00 РСД без
ПДВ.
Овлашћено лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавну набавку о додели
уговора, те је на основу законског овлашћења из члана 108. Закона донета одлука као у
диспозитиву.
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Ову Одлуку Објавити на ПОрталу јавних набавки и на интернет страници наручи0ца
www.ratel.rs y рОку Од 3 (три) дана Од дана дОнОшења.
Поука о правном средству: ПрОтив Ове Одлуке пОнуђач мОже наручи0цу пОднети захтев за
заштиту права у рОку Од 10 (десет) дана Од дана Објављивања Одлуке на ПОрталу јавних

набавки.
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