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Број : 1-02-4047-27/ 19-9
Датум: 04.11.2019.

Београд
На основу члана 17. Закона о електронским комуникацијама („Сл. гласник РС", бр.
44/2010, 60/2013 - одлука УС, 62/2014 I 95/2018 — др. закон) и чл. 107. и 108. Закона о јавним
набавкама („Службени гласник РС", број 124/2012, 14/15 и 68/15), директор Регулаторне
агенције за електронске комуникације и поштанске услуге д о н о с и

ОДЛУКУ
о додели уговора
У поступку јавне набавке услуга — Одржавање и чишliење објеката даљински
управљаних контролно мерних станица, на две године, за потребе Регулаторне агенције
за електронске комуникације и поштанске услуге, за коју се спроводи поступакјавне набавке
мале вредности, редни број 1-02-4047-27/19, укупне процењене вредности 4.000.000,00 РСД
без ПДВ, изабрана је понуда групе понуђача - Друштво за уступање људских ресурса

ВИЗИЈА 2019. д.о.о. из Београда, ул. Борска 76 u Respect Lega1 d.o.o. из Београда, ул. Луке
Војводића 35, са укупно понуђеном ценом 3.868.244,30 РСД без ПДВ, односно 4.641.893,16
РСД са ПДВ, сагласно понуди бр. 1-02-4047-27/19-5 од 31.10.2019. године.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Јавна набавка услуга — Одржавање и чишliење објеката даљински управљаних
контролно мерних станица, на две године, редни број 1-02-4047-27/19, спроводи се у
поступкујавне набавке мале вредности, у складу са Одлуком о покретањујавне набавке број
1-02-4047-27/19 од 19.09.2019. године.
Предмет јавне набавке су услуге — Одржавање и чиш$ење објеката даљински
управљаних контролно мерних станица, на две године.
Пазив и ознака из општег речника набавке је: 77300000 - Услуге у области
кортикултуре, 90910000 - Услуге чишћења.
Позив за подношење понуда објављен је на Порталу Управе за јавне набавке и на
Порталу Паручиоца - Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге
(у даљем тексту: Агенција), Београд, Палмотићева број 2, дана 17.10.2019. године.
Процењена вредностјавне набавке укупно износи 4.000.000,00 динара без ПДВ.
Поступак отварања понуда спроведен је у Београду, улица Палмотићева број 2, у
просторијама седишта Агенције, 31.10.2019. године, са почетком у 10.30 часова.
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Отварање понуда спроводи Комисија образована Решењем о образовању комисије за
јавну набавку директора Агенције, број 1-02-4047-27/19-1 од 19.09.2019. године, чији су
чланови присутни у следећем саставу:
1) Милан Гачић,
2) Предраг Костић и
3) Жељко Гаговић.
Комисија је конетатовала да је до дана 31.10.2019. године, до 10.00 часова по
локалном времену, поднета следећа понуда:
Р.
бр.

Број под којим је
понуда заведена

Назив понуђача

Датум
пријема

Време
пријема

31.10.2019.

9:42 h

Заједничка понуда: Друштво за уступање
1.

1-02-4047-27/19-5

љУдскик ресурса ВИЗИЈА 2019. д.о.о.,

Борска 76, Београд u Respect Lega1 d.o.o.,
Луке Војводиfiiа 35, Београд

Пеблаговремених и оштећеник понуда није било.
Отварању понуда присуствовао и овлашћени представник понуђача, који је поднео
овлашћење за присуствовање отварању:
Број под којим је

Р'
бр'

Име и презиме представника и назив понуђача

овлашћење
заведено

Датум

Данче Урошевић,
Друштво за уступање људских ресурса
1-02-4047-27/19-6
31.10.2019.
1.
ВИЗИЈА 2019. д.о.о.
Понуда је отварена јавно. Приликом отварања понуде, Комисија је прочитала назив
понуђача, број под којим је понуда заведена и садржину понуде која се односи на документа
потребна за доказивање обавезних и додатних услова из чл. 75. и 76. Закона о јавним
набавкама (у даљем тексту: Закон) и конкурсне документадије, као и друге податке из
понуде, без упуштања у оцену исправности понуде.
Елементи понуда понуђача

Р'
бр.

Документација и други подаци из понуде

Назив
лонуђача
ВИЗИЈА 2019.

u Respect Lega1
1.

Образац понуде— попуњен и потписан од стране овлашfiiеног лица

"да"

Заједничка понуда — приложен споразум

"да"

2.

Образац структуре цена - попуњен и потписан од стране овлашfiеног лица

да

3.

Модел уговора - попуњен и потписан од стране овлашhеног лица

да

4.
5

Образац изјаве о независној понуди - попуњен и потписан од етране овлашfiiеног лица
Образац изјаве о поштова►-6у обавеза понуђача из других прописа - попуњен и потписан
ол стране овлашћеног лица
Образац трошкова припреме понуде
Обавезни услов-Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из
регистра надлежног Лривредног суца.

"да"
"да"

Обавезни услов-Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда и надлежне

"да"

6.
~
8.
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Р'
бр.

Документација и други подаци из понуде

Пазив
лонуђача
ВИЗИЈА 2019.

u Respect Lega1
полицијске управе Министаретва унутрашњих послова да оно и његов законеки заступник није
осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, ца није осуђиван
за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине,

9.
10.
11 •

12

кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.
Обавезни услов-Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио
доспеле порезе и долриносе и уверење надлежне локалне самоуправе даје измирио обавезе по
основу изворних локалнихјавних прихода.
Додатни услов - Пеопходан финансијски капацитет - Потврда Пародне банке Србије о броју
дана неликвидности.
Додатни услов - Неопходан пословни капацитет - 1S0 сертификати
1S0 9001 (управљање квалитетом) - копија вежеfiiег сертификата
1S0 14001 (заштита животне средине), - копија вежеfiiег сертификата
1S0 18001 (безбедност и здравље на раду) - копија веже)-iег сертификата
Додатни услов - Неопходан пословни капацитет — референце- Образац потврде за
референце П2 или у другој форми
Додатни услов - Неолходан кадровски капацитет

Доказ о радном ангажовању за најмање 5 радника (за запослене - копије уговора о раду
или пријава на обавезно осигурање - образаца „М", а за ангажована лица - копије
13
уговора о привременим и повременим пословима, уговора о делу или уговора о
допунском раду).
~и услов - Неопходан технички капацитет
14. Очитани подаци из cao6pafiiajнe дозволе за моторно теренско возило или уговор о
закупу, ако су возила закупљена, или уговор о лизингу, ако су возила узета на лизинг.
Доказ о упознавању са локацијом и условима на терену
Образац Изјаве о извршеном обиласку типичне локације станице и упознавању са
условима на терену - Прилог П 2 или Изјава (у слободној форми Понуђача) да је
15.
упознат са предметом услуге и условима на терену и да има потребне информације за
давање понуде.
16.

Цене
УIСУПНО БЕЗ ПДВ ЗА СВЕ
Укупно ПДВ
Укупно са ПДВ за све

Рок за почетак вршења услуга (дана)
(Пе може бити дужи од 20 календарских дана од дана увођења Извођача у посао)
Рок плаfiiања (дана)
18'
(Пе може бити краћи од 15 дана, нити дужи од 45 дана од дана пријема фактуре.)
19 Рок важења понуде (дана)
(Пе може бити краfiiи од 60 дана од данајавног отварања понуда.)
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"да"

"да"

"да"
"да"
"да°`
да,<

да,<

"да"

"да"

(РСД)
3.868.244,30
773.648,86
4.641.893,16
10
15
60

Напомена:
Ознака "да" у табели значи да је приложен тражени доказ-документ и да је образац из
конкурене документације попуњен и потписан од стране Овлашћеног лица понуђача.
Поступак отварања понуда завршен је у 10:50 часова.
Пакон јавног отварања понуда, Комисија је сачинила Записник о отварању понуда,
који је послат понуђачу електронским путем у Законом прописаном року.
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Комисија за предметну јавну набавку извршила је детаљан преглед понуде и дала
стручну оцену понуде, како би утврдила да ли је поднета понуда прихватљива и
одговарајућа.
Анализом достављене понуде Комисија је утврдила да је приспела понуда Групе

понуђача - Друштва за уступање људских ресурса ВИЗИЈА 2019. д.о.о. u Respect Lega1 d.o.o.
из Београда одговарајуБа и прихватљива, односно да потпуно испуњава захтеве из Закона и
конкурсне документације, односно да потпуно испуњава све услове из техничке
спецификације, да не ограничава, нити условљава права Паручиоца или обавезе понуђача и
да понуђена цена не прелази износ процењене вредности јавне набавке.
Након завршене стручне оцене понуда, Комисија предлаже директору Агенције да,
сагласно чл. 3., 105., 107. и 108. Закона о јавним набавкама, донесе Одлуку о додели уговора
групи понуl-јача - Друштву за уступање људских ресурса ВИЗИЈА 2019. д.о.о. из Београда,

ул. Борска 76 u Respect Lega1 d.o.o. из Београда, ул. Луке Војводића 35, са укупно понуђеном
ценом 3.868.244,30 РСД без ПДВ, односно 4.641.893,16 РСД са ПДВ, сагласно понуди бр. 102-4047-27/19-5 од 31.10.2019. године.

Поука о правном леку:
Против ове одлуке може се изјавити захтев за заштиту права понуђача у року од 10 дана од
дана ове објављивања одлуке на Порталујавних набавки.
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ДИРЕКТОР

/

др Владица Тинтор

Објавити-доставити:
- Па Порталујавник набавки,
- На интернет страници Паручиоца,
- Аркиви
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