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Број: 1-02-4047-3/20-20
Датум: 1 1.05.2020.

Бсоград
На основу члана 17. Закона о електронским комуникацијама („Службени гласник РС", бр.
44/10, 60/13-УС, 62/14, 95/18- др. закон), члана 21. Статута Републичке агенције за електронскс
комуникације („Службени гласник РС", бр. 125/14 и 30/16) и чл. 3, 105, 107. и 108. Закона о јавним
набавкама („Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), директор Регулаторнс агенцијс за
слсктронске комуникације и поштанске услуге доноси

ОДЛУКУ
о додели уговора

I. У поступку јавне набавке мале вредности услуга — чишfiiењс службеник просторија и

објската Агенције, на две године, број 1-02-4047-3/20, додсљује се уговор понуђачу „Laniva" д.о.о. ул.
Владимира Гортана бр. 24/1, 11050 Београд, у износу од 1.680.000,00 динара без ПДВ, сагласно
понуди број 1-02-4047-4/20-17 од 7.5.2020. године у 9.25 сати.
II. У поступку јавне набавке мале врсдности услуга — чишfiiсње службеник просторија и
објеката Агенције, на две године, број 1-02-4047-3/20, одбијају се као неприкватљиве понуде

понуђача:
1) Група понуђача „TRANSLY" д.о.о. ул. Видиковачки венац бр. 76а, 1 1090 Београд и„G2

Falcon 2017" д.о.о. ул. Видиковачки венац бр. 76а, 11090 Београд, понуда број 1-02-4047-4/20-14 од
5.5.2020. годинс у 12.30 сати, у износу од 2.646.099,84 динара бсз ПДВ;

2) Далибор Кљајић ПР Сервис за чишhење „CLEAN ТЕАМ NR1 ", yn. Драгољуба Стојановића
1. Десни прилаз бр. 11/1/6, Гроцка — Калуђерица 11130 Београд, понуда број 1-02-4047-4/20-15 од
7.5.2020. године у 8.32 сати, у износу од 1.758.948,00 динара без ПДВ;

3) „AKTIVA VAROVANJE" д.о.о., ул. Патријарка Димитрија бр. 24, l 1090 Београд, понуда
број 1-02-4047-4/20-16 од 7.5.2020. године у 9.20 сати, у износу од 2.428.003,92 динара без ПДВ;
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Јавна набавка услуга — чишћење службеник просторија и објеката Агенције, на две године,

спроводи сс у поступку јавне набавке мале вредности, у складу са Одлуком о покретању јавне
набавке број 1-02-4047-3/20 од 15.4.2020. годинс.
Предмет јавне набавке је набавка услуга — чишliсње службених просторија и објеката
Агенције, на две године.
Назив и ознака из општег речника набавксје: 90910000 Услуге чишfiiења.
Позив за подношење понуда објављен је на Порталу Управе за јавне набавкс и на Порталу
Паручиоца - Регулаторнс агенције за електронске комуникације и поштанске услуге (у даљем тексту:
Наручилац), Београд, ул. Палмотићева бр. 2, дана 15.4.2020. године.
Дана 24.4.2020. године, Комисија за јавну набавку (у даљем тексту: Комисија), образована
Решењем директора Наручиоца број 1-02-4047-3/20-1 од 15.4.2020. годинс, изменила је конкурсну
докумснтацију, коју је заједно са Обавсштењем о продужењу рока за подношсњс понуда објавила на
Порталу Управе зајавне набавке и на Порталу Наручиоца.
Рок за подношење понудаје продужсн са 5.5.2020 године на 7.5.2020. године.
Укупна процењсна вредност јавнс набавкс износи 1.692.000 динара бсз ПДВ, а по годинама
2020 — 423.000 динара без ПДВ, 2021 — 846.000 динара без ПДВ и 2022 — 423.000 динара без ПДВ.
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У року за подношењс понуда, до 7.5.2020. годинс до 10.00 сати по локалном времену, својс
понуде су поднели понуђачи:
1)

Група понуђача „TRANSLY" д.о.о., ул. Видиковачки венац бр. 76а, 11090 Београд и„G2

Falcon 2017" д.о.о., ул. Видиковачки венац бр. 76а, 11090 Београд, заведена под бројем 1-02-40473/20-14 од 5.5.2020. годинс у 12.30 сати;

2) Далибор Кљајић ПР Сервис за чишћење „CLEAN TEAM NR1" ул. Драгољуба
Стојановића 1. Десни прилаз бр. 11/1/6, Гроцка — Калуђсрица 11130 Бсоград, завсдсна под бројем
1-02-4047-3/20-15 од 7.5.2020. године у 8.32 сати;

3) „AKTIVA VAROVANJE" д.о.о., ул. Патријарха Димитрија бр. 24, 11090 Београд,
заведена под бројем 1-02-4047-3/20-16 од 7.5.2020. године у 9.20 сати;

4) „Laniva" д.о.о., ул. Владимира Гортана бр. 24/1, 11050 Бсоград, заведена под бројем 1-024047-3/20-17 од 7.5.2020. године у 9.25 сати;
Последњег дана за подношење понуда, односно дана 7.5.2020. године, са почетком у 10.35
сати по локалном времену, Комисија је обавила јавно отварање благовремено поднетик понуда, без
присуства овлашћених прсдставника понуђача.

Пакон отварања и читања понуда, те након провере да ли су приложени сви докази о
испуњсности обавсзник и додатних услова, без упуштања у стручну оцену, Комисија јс утврдила да
код достављеник понуда нема недостатака.
Поступакјавног отварања понуда завршенје у 11.20 сати.
Записник о отварању понудаје након израде послат понуђачима елсктронском поштом.
Комисија је приступила дстаљном прсгледу и стручној оцени, како би утврдила да ли су
поднетс понуде прикватљиве и одговарајуће.
Стручном оценом понуда Комисијаје утврдила да су понуде:

1) Број 1-02-4047-4/20-14 од 5.5.2020. године у 12.30 сати, Групе понуђача „TRANSLY" д.о.о.
ул. Видиковачки вснац бр. 76а, 1 1090 Београд и„G2 Falcon 2017" д.о.о. ул. Видиковачки венац бр.
76а, 11090 Београд у износу од 2.646.099,84 динара без ПДВ;
2) Број 1-02-4047-4/20-15 од 7.5.2020. годинс у 8.32 сати, понуђача Далибор Кљајић ПР

Сервис за чишFiење „CLEAN TEAM NR1", yn. Драгољуба Стојановића 1. Десни прилаз бр. 11/1/6,
Гроцка — Калуђерица 11130 Београд, у износу од 1.758.948,00 динара без ПДВ;

3) Број 1-02-4047-4/20-16 од 7.5.2020. годинс у 9.20 сати, понуђача „AKTIVA VAROVANJE"
д.о.о., ул. Патријарха Димитрија бр. 24, 11090 Београд, у износу од 2.428.003,92 динара без ПДВ;
нсприхватљивс, с обзиром да цене из понуда прелазе износ процењене вредности јавне
набавкс од 1.692.000.000 динара без ПДВ за период трајања уговора од две годинс.
Пакон стручнс оцене понуда, Комисија је утврдила да је поднста понуда број 1-02-4047-4/20-

17 од 7.5.2020. годинс у 9.25 сати, понуђача „Laniva" д.о.о. ул. Владимира Гортана бр. 24/1, 11050
Београд, прикватљива и одговарајућа, с обзиром да потпуно испуњава зактеве из Закона и конкурсне
документације, да не ограничава нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача као и да цена
из понуде у износу од 1.680.000,00 динара без ПДВ не прслази износ процењене вредности јавне
набавке од 1.692.000,00 динара без ПДВ за период трајања уговора од две године.
Након стручне оцене понуда Комисијаје предложила директору Наручиоца да сагласно чл. 3.
и 107. Закона, одбијс понудс понуђача:
1) Група понуђача „TRANSLY" д.о.о. ул. Видиковачки венац бр. 76а, 11090 Београд и„G2

Falcon 2017" д.о.о. ул. Видиковачки венац бр. 76а, 11090 Београд, понуда број 1-02-4047-4/20-14 од
5.5.2020. године у 12.30 сати, у износу од 2.646.099,84 динара без ПДВ;
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2) Далибор Кљајић ПР Сервис за чишfiiење „CLEAN ТЕАМ NR1", ул. Драгољуба Стојановића
1. Десни прилаз бр. 11/1/6, Гроцка — Калуђерица 11130 Београд, понуда број 1-02-4047-4/20-15 од
7.5.2020. године у 8.32 сати, у износу од 1.758.948,00 динара без ПДВ;

3) „AKTIVA VAROVANJE" д.о.о., ул. Патријарха Димитрија бр. 24, 11090 Београд, понуда
број 1-02-4047-4/20-16 од 7.5.2020. године у 9.20 сати, у износу од 2.428.003,92 динара без ПДВ;
као неприкватљиве, из напред наведених разлога.
Такође, Комисија је предложила директору Наручиоца да сагласно чл. 3, 107. и 108. Закона,

донесе Одлуку о додели уговора понуђачу „Laniva" д.о.о. ул. Владимира Гортана бр. 24/1, 11050
Београд, у износу од 1.680.000,00 динара без ПДВ, сагласно понуди број 1-02-4047-4/20-17 од
7.5.2020. године у 9.25 сати.
Комисија је сачинила Извештај о стручној оцени понуда, који је, заједно са Записником о
отварању понуда и целокупном документацијом насталом у поступку јавне набавке, доставила
директору Наручиоца на даље одлучивање.
На основу Извештаја Комисије о стручној оцени понуда, сагласно члану 108. а у вези са чл. 3,
105. и 107. Закона ојавним набавкама, донетаје одлука као у диспозитиву.

Поука о правном леку: Лротив ове одлуке може се изјавити зактев за заштиту права
понуђача у року од пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавник набавки у складу са
одредбама Закона о јавним набавкама.

Доставити:
- Понуђачима;
- Сектору за правне и опште послове;
- Архиви.
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