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РЕГУЛАТОРНА АГЕНЦИЈА ЭА

ЕЛЕКТРПНСКЕКОМУНИКАЦИЈЕ
И ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ

БрОј : 1-02-4047-39/19-8
Датум: 26.02.2020.
Бе0град
На ОснОву члана 17. ЗакОна 0 електронеким кОмуникацијама („Сл. глаеник РС", бр.
44/2010, 60/2013 - Одлука УС, 62/2014 I 95/2018 - др. закон) и чл. 107. и 108. ЗакОна 0 јавним
набавкама („Службени глаеник РС", брОј 124/2012, 14/15 и 68/15), директОр РегулатОрне
агенције за електрОнске кОмуникације и пОштанеке уелуге д 0 н 0 е и

ОДЛУКУ
о додели уговора

У п0етупку јавне набавке услуга - Фарбање „паук" стуба на локацији даљински
управљане контролно мерно станице Станишић, за пОтребе РегулатОрне агенције за
електрОнеке комуникације и пОштанеке уелуге, за кОју ее епровОди п0етупак јавне набавке
мале вредности, редни брОј 1-02-4047-39/19, укупне процењене вредн0ети 800.000,00 РСД
без ПДВ, изабрана је пОнуда пОнуђача КОДАР ЕНЕРГОМОНТАЖА д.о.о. из Бе0града,
АутОпут за Загреб 22, са укупн0 пОнуђенОм ценОм 766.667,00 РСД без ПДВ, Одн0ен0
920.000,40 РСД еа ПДВ, еаглаен0 пОнуди брОј 1-02-4047-39/19-5 Од 24.02.2020. године.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Јавна набавка услуга - Фарбање „паук" етуба на лОкацији даљински управљане
кОнтролн0 мерн0 етанице Станишић, редни број 1-02-4047-39/19, епрОвОди ее у п0етупку
јавне набавке мале вредноети, у екладу еа ОдлукОм о пОкретањујавне набавке брОј 1-024047-39/19 Од 14.11.2019. гОдине.
Предмет јавне набавке еу уелуге - фарбање „паук" стуба на лОкацији даљинеки
управљане контрОлн0 мерн0 етанице Станишић.
Назив и Ознака из општег речника набавке је: 50332000 Уелуге Одржавања
телекОмуникаци0не инфраетруктуре.
ПОзив за пОднОшење понуда Објављен је на ПОрталу Управе за јавне набавке и на
Порталу Наручи0ца - РегулатОрне агенције за електрОнске кОмуникације и поштанске уелуге
(у даљем тексту: Агенција), Бе0град, ПалмОтићева брОј 2, дана 06.02.2020. гОдине.
Процењена вредн0ет јавне набавке радОва Ограђивање лОкације КМЦ Ниш еа
уређењем земљаних пОвршинаје 800.000 РСД без ПДВ.
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Поступак отварања понуда спроведен је у Београду, улица Палмотићева брОј 2, у
просторијама седишта Агенције, 24.02.2020. године, са почетком у 10.30 часова.
Отварање понуда спроводи Комисија образована Решењем о образовању комисије за
јавну набавку директора Агенције, број 1-02-4047-39/19-1 од 14.11.2019. године, чији су
чланови присутни у следећем саставу:
1) Предраг Костић, председник комисије,
2) БОбан ПанајотовиТi, заменик члана комисије и
3) Жељко Гаговић, члан комисије.
Комисија је констатовала да је до дана 24.02.2020. године, до 10.00 часова по
локалном времену, поднета следећа понуда:
Р.
бр.

Број под којимје
понуда заведена

1.

1-02-4047-39/19-5

Назив понуђача

КОДАР ЕНЕРГОМОНТАЖА д.о.о.
Аутопут за Загреб 22, Београд

Датум
пријема

Време
пријема

24.02.2020.

8.32 h

Неблаговременик и оштећених понуда није било.
Представници понуђача нису присуствовали отварању понуда.
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 документације, као и друге податке из
понуде, без упуштања у оцену исправности понуде.
Елементи понуде понуђача
Р
бр

Документадија и други подаци из понуде
Образац понуде — попуњен и потписан од стране овлашћеног лица понуђача

1.

Начин подношења понуде

Назив понуђача
кОДАР ЕНЕРГО
МОНТАЖА
"да"
самостално

2.

Образац структуре цена - попуњен и потписан од стране овлашћеног лица

"да"

З.

Модел уговора - попуњен и потписан од стране овлашТiеног лица

"да"

4.

Образац изјаве о независној понуди - попуњен и потписан од стране овлашћеног лица
Образац изјаве о поштовању обавеза понуђача из других прописа - попуњен и потписан
од стране овлашћеног лица
Доказ да понуђач испуњава обавезне услове
~ Изјава понуђача о испуњавању обавезних услова - Прилог П1, потписана од стране

5

6
•

одговорног лица понуђача, сагласно члану 77. став 4. Закона о јавним набавкама,
којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава
обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. Закона о јавним

"да"
«да«

«да«

набавкама, осим услова из члана 75. став 1. тачка 5.
Доказ за пословни капацитет
~ Образац референтна листа - Прилог П2, потписана од стране одговорног лица

7.

понуђача, као доказ да је понуђач у претходне 2 (две) године, рачунају$и од дана

"да"

објављивања Позива за подношење понуда, реализовао најмање 3(три) уговора чији
је предмет био, илије обухватао, радове фарбања металних конструкција.
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ДокУментаци Ја и дРУги подаци из понУде

Р'
бр
8.

Назив понуђача
КО д.АР внвРго

монтлжА

Докази за кадровски капацитет
~ Доказ о радном ангажовањУ за најмање 2 (два) запослена или ангажована лица - КВ
и/или вКВ радника и/или техничара (за запослене - копије Уговора о радУ или пријава

на обавезно осигурање - образаца „м", а за ангажована лица - копије Уговора о
привременим и повременим пословима, Уговора о делУ или Уговора о допунском

"да"

радУ)•

~ Сертификати о оспособљености радника за рад на висини са важећим лекарским
vверењем.

9.

Доказ о испуњености техничког капацитета
Очитани подаци из саобраl-iајне дозволе за моторно возило или Уговор о закупУ, акоје
возило закупљено, или Уговор о лизингУ, ако сУ возило Узето на лизинг.
Доказ о даје Упознат са предметом Услуге и Условима на теренУ:

~ Образац Изјаве о извршеном обиласкУ „Паук" стуба на локацији ДУКМС Станишић Прилог ПЗ, који мора бити потписан од стране представника понуђача и овлашl=iеног
10.
лица Наручиоца или
~ Изјава да је Упознат са предметом Услуге и условима на теренУ (У слободној форми
Понуђача), која мора бити потписана од стране одговорног лица понуђача.
11.

Цене

«да«
"да"

«да«

( рСД )

УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ

766.667,00

Укупно ПДВ

153.333,40

Укупно понуђена цена са ПДв

920.000,40

Рок извођења радова (дана)
(не може бити дужи од 30 календарских дана од дана увођења Извођача у посао)
Рок плаl-iања (дана)
13
(не може бити xpatiи од 15 дана, нити дужи од 45 дана од дана пријема факт~ре.)
14. Рок важења понуде (дана) (не може бити xpatiи од 60 дана од данајавног отварања понуда.)
12

30
15

60

НапОмена:
Ознака "да" у табели значи да је прилОжен тражени дОказ-дОкумент и да је Образац из
кОнкурсне дОкументације пОпуњен и потписан Од стране Овлашl-iенОг лица пОнуђача.
ПОступак Отварања пОнуда завршен је у 10:50 часОва.
НакОн јавнОг Отварања пОнуда, КОмисија је сачинила Записник 0 Отварању пОнуда,
кОји је пОслат пОнуђачу електрОнским путем у ЗакОнОм прОписанОм рОку.
НакОн израде Записника 0 Отварању пОнуда, КОмисија је приступила детаљнОм

прегледу и стручнОј Оцени пОднете пОнуде, как0 би утврдила да ли је прихватљива и
ОдгОварај yћa.
КОмисија је утврдила да је приспела пОнуда пОнуђача КОДАР ЕНЕРГОМОНТАЖА
д.0.0. из Бе0града ОдгОварајућа и прихватљива, ОднОсн0 да пОтпун0 испуњава захтеве из
ЗакОна 0 јавним набавкама и кОнкурсне дОкументације, да пОтпун0 испуњава све услОве из

техничке спецификације, да не Ограничава, нити услОвљава права наручиоца или Обавезе
пОнуђача и да не прелази изнОс прОцењене вреднОсти јавне набавке.
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НакОн завршене стручне Оцене пОнуда, КОмисија предлаже директОру Агенције да,
сагласн0 чл. 3., 105., 107. и 108. ЗакОна 0 јавним набавкама дОнесе Одлуку 0 дОдели угОвОра
пОнуђачу КОДАР ЕНЕРГОМОНТАЖА д.0.0. из Бе0града, АутОпут за Загреб 22, сатласн0
пОнуди брОј 1-02-4047-39/19-5 Од 24.02.2020. гОдине.

ПОука 0 правнОм леку:
ПрОтив Ове Одлуке мОже се изјавити захтев за заштиту права пОнуђача у рОку Од 5 дана Од
дана Ове Објављивања Одлуке на ПОрталујавних набавки.

ДИРЕКТОР

1f ~

др Владица Тинтор

Објавити-доставити:

- На Порталујавних набавки,
- На интернет страници Наручиоца,
- Аркиви
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