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ЕЛЕКТРОНСКЕКОМУНИКАЦИЈЕ
И ПОШТАНСКЕ УСПУГЕ

Број : 1-02-4042-5/20-11
Датум: 22.09.2020.
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
електронеке комуникације и поштанске услуге („Службени гласник РС', бр. 125/15 и 30/16) и
члана 108. став I. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и
68/15), директор Регулаторне агенције за електронеке комуникације и поштанеке услуге
доноси

ОДЛУКУ
о закључењу оквирног споразума

У отвореном поступку јавне набавке услуга - Одржавање антенских стубова, антенских
система и остале инфрастуктурне опреме на локацијама, ради закључења оквирног
споразума, број 1-02-4042-5/20, оквирни споразум се закључује са групом понуђача: Кодар
енергомонтажа доо, Аутопут за Загреб 22, Београд, Техно — проминг доо, Облаковска 26,

Београд, Benning power electronics doo, Ратарски пут 356. Београд, са подизвођачем Red
Beagle doo, Београд.
Образложење
Наручилац је дана 16.03.2020. године, донео Одлуку број: 1-02-4042-5/20 о покретању
отвореног поступка, за јавну набавку Одржавање антенских стубова, антенских система и
остале инфрастуктурне опреме на локацијама, ради закључења оквирног споразума.
Назив и ознака из општег речника набавке: 50332000 Услуге одржавања
телекомуникационе инфраструктуре.
Набавка је предвиђена у Плану набавки за 2020. годину на позицији 1.2.15, а средства
зајавну набавку обезбеђена су у Финансијском плану за 2020. годину на конту 532210.
Позив за подношење понуда објављен је дана 13.08.2020. године на Порталу јавних
набавки, Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа и интернет страници

наручиоца www.ratel.rs. Позивом за подношење понуда одређен је рок за подношење понуда
до 14.08.2020. године, до 10:00 часова.
Укупна процењена вредностјавне набавке износи 36.500.00О,ООдинара, без ПДВ-а.
До истека рока за подношење понуда, односно до дана 14.10.2020. године, до 10:00
часова, на адресу наручиоца пристиглаје 1 (једна) понуда, и то:
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Број под ко им
је понуда заведена

Назив или шифра понуђача

1

2

1-02-4042-5/20-7

ри ема
3

Група понуђача:
Кодар енергомонтажа доо, Аутопут за
Загреб 22, Београд
Техно — проминг доо, Облаковска 26,
Београд

Benning

power

electronics

14.09.2020

приј ма
4

9:20

doo,

Ратарски пут 356. Београд
Са подизвођачем

Red Beagle doo, Београд
Неблаговременик понуда није било.
Поступак отварања понуда спроведен је у просторијама Регулаторне агенције за
електронске комуникације и поштанске услуге, Београд, ул. Палмотићева бр. 2, дана
14.09.2020. године, са почетком у 10:30 часова. Записник о јавном отварању понуда
достављенје понуl"јачу електронским путем.
Понуде које су одбијене, разлог за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда: Није
било одбијених понуда.
1-02-4042-5/20-7 од дана 14.09.2020. године, Група понуђача: Кодар енергомонтажа доо,

Аутопут за Загреб 22, Београд, Техно — проминг доо, Облаковска 26, Београд, Benning power
electronics doo, Ратарски пут 356. Београд, са подизвођачем Red Beagle doo, Београд. Понуда
не садржи битне недостатке, одговарајућа је, не ограничава, нити условљава права
наручиоца или обавезе понуђача и не прелази износ процењене вредности јавне набавке.
Подаци из понуде:

КОМЕРЦИЈАПИИ УСЛОВИ
1.
2.
3.

4.
5.

6.

Укупна цена
без ПДВ
Укупна цена
са ПДВ
Рок
извршења

Гарантни
рок
Рок и
начинплаћа
ња
Рок важења
понуде

69.444.520,00 РСД
83.333.424,00 РСД
Рок за извршење обиласка локације у циљу редовног одржавања
износи 10 дана од дана упућивања посебних позива наручиоца за
свако од места извршења и мора бити извршен у року од 1 радног
дана, по месту извршења.
Гарантни рок за услуге износи 12 месеци од дана извршења сваке
услуге
Плаћање извршених услуга наоснову сваке појединачно издате
Наруџбенице у року од 15 дана од дана службеног пријема рачуна
НАПОМЕНА: минимални рокје 15 дана, а максимални 45 дана.
60 дана од дана отварања понуде.
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* Укупна понуђена цена без ПДВ служи за оцену понуде, док ћe се плаћање понуђачу
са којим буде закључен оквирни споразум вршити се на основу стварно извршеник услуга и
количина, а премајединичним ценама исказаним за конкретну услугу.
Начин примене методологије за доделу пондера: У складу са чланом 85. Закона,
критеријум за доделу оквирног споразумаје „најнижа понуђена цена".
Имајући у виду да је достављена само једна прикватљива понуда, није било услова за
сачињавање ранг листи применом утврђеног критеријума.
Чланом 3. став 1. тачка 33) Закона је прописано да је „прихватљива понуда она понуда
која је благовремена, коју наручилац није одбио због битник 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".
Конкурсном документацијом је одређено да ћe се оквирни споразунм зак.ључити са 1
понуђачем чија понуда буду оцењене као најповољнија применом критеријума „најнижа
понуђена цена". На основу закљученог оквирног споразума наручилац ћe издавати
наруцбенице у зависности од стварних потреба за предметним услугама.
Имајући у виду наведено, Комисија за јавну набавку, после стручне оцене понуда је
предложила директору наручиоца да оквирни споразум у јавној набавци услуга Одржавање
антенских стубова, антенских система и остале инфрастуктурне опреме на локацијама, на
три године, број 1-02-4042-5/20, додели групи понуђача Кодар енергомонтажа доо, Аутопут

за Загреб 22, Београд, Техно — проминг доо, Облаковска 26, Београд, Benning power
electronics doo, Ратарски пут 356. Београд, са подизвођачем Red Beagle doo, Београд.
Овлашћено лице наручиоца прикватило је предлог Комисије за јавну набавку о додели
оквирног споразума, те је на основу законског овлашћења из члана 108. Закона донета
одлука као у диспозитиву.
Ову одлуку објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца

www.ratel.rs y року од 3 (три) дана од дана донош'ења.
Поука о правном средству: Против ове одлуке понуђач може наручиоцу поднети
захтев за заштиту права у року од 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу
јавних набавки.
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