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Број : 1-02-4042-19/ 19-3 0
Датум: 26.09.2019.

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 109. 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 обустави поступка
Обуставља се отворени поступак зајавну набавку добара - Контролно мерно возило, број
1-02-4042-19/19, будуliи да нису испуњени услови за доделу уговора јер није прибављена
ниједна прикватљива понуда.
Образложење
Паручилац је дана 27.06.2019. године, донео Одлуку број: 1-02-4042-19/19 о покретању

отвореног поступка, зајавну набавку добара - Контролно мерно возило. Редни бројјавне
набавке 1-02-4042-19/19.
Пазив и ознака из општег речника набавке: 32352000 - Антене и рефлектори,
38300000 — Мерни инструменти.
Набавка је предвиђена у Плану набавки за 2019. годину на позицији 1.1.9, а средства
за јавну набавку обезбеђена су у Финансијском плану за 2019. годину на конту 023420 —
мерни и контролни инструменти.
Позив за подношење понуда објављен је дана 05.08.2019. године на Порталу јавних
набавки, Порталу службеник гласила Републике Србије и база прописа и интернет страници
наручиода www.ratel.rs. Позивом за подношење понуда одреfјен је рок за подношење понуда
до 10.09. 2019. године, до 10:00 часова
Укупно процењена вредност јавне набавке износи: 77.490.000,00 динара, без ПДВ-а.
До истека рока за подношење понуда, тј. до 10.09.2019. године, до 10,00 часова, на
адресу наручиоца пристигле су следеће понуде:
Датум
Сат
Број под којим
Назив или шифра понуђача
пријема
пријема
је понуда заведена
2
4
3
1

1-02-4042-19/19-19
1-02-4042-19/19-20
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TCI INTERNATIONAL INC, 3541 Gatewy
blvd, Fremont, California, 94538 USA, ca
подизвођачем Intracom Telecom doo, Jypuja
Гагарина 7, Београд
"Crony" doo, Сурчински пут 1м, Нови

Београд,
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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
10.09.2019. године, са почетком у 10:30 часова.
Понуде које су одбијене, разлог за њиково одбијање и понуђена цена тик понуда:
- понуда број: 1-02-4042-19/19-19 од дана 10.09.2019. године, понуђача: TCI

INTERNATIONAL INC, 3541 Gatewy blvd, Fremont, California, 94538 USA, којаје поднета са
подизвоfјачем Intracom Telecom doo, Jypuja Гагарина 7, Београд, оцењена је као
неприкватљива из разлога што иста садржи битан недостатак из члана 106. став 1. тачка 2)
Закона.
Конкурсном документацијом наручилац је дефинисао које додатне услове понуђач
треба да испуни у предметном поступку јавне набавке, при чему је као додатни услов
пословног капацитета дефинисано следеfiе „Право на учеш;iе у предметном поступку има
онај понуђач који располаже неопходним пословним капацитетом, што подразумева да
понуђач мора да обезбеди сервисирање предметног мерног возила за сво време важења
гаранције. Сервис возила:Сервис возила мора да буде овлашFен од стране произвођача
понуђене марке возила за сервисирање ове врсте возила на територији Републике Србије и
најмање један се мора налазити на територији Града Београда. Понуђач је у обавези да
понуди план сервисног одржавања возила, и то у свему према захтевима Наручиоца. Сервис
опреме у мерном возилу: Понуђач мора да обезбеди најмање три године гаранције за
фунционисање комплетног интегрисаног система у мерном возилу. Сервиси морају бити
овлаш;iени од стране произвођача. Пожељно је да се овлашБени сервиси налазе на
територији Републике Србије. Уколико за неки део понуђене опреме на територији
Републике Србије не постоји сервис овлашћен од стране произвођача, понуђач је дужан да
обезбеди сервис (или сервисе) који је овлашћен од стране произвођача опреме а који се може
налазити и ван територије Републике Србије. У овом случају понуђач је дужан да сноси све
трошкове преузимања, отпреме до овлаш;iеног сервиса и враfiања предметне опреме, као и
трошкове осигурања у току транспорта, шпедитерске, царинске и све друге зависне
трошкове, у случају даје то неопходно".
Као доказе за испуњеност наведеног услова наручилац је предвидео копију уговора са
фирмом из Србије којаје овлашћена за сервисирање возила, које је предмет набавке, а која ће
бити задужена за одржавање возила, Сервисни уговор са произвоfјачем понуђеног возила,

које је предмет набавке или уговор са фирмом која има уговор о сервисном одржавању
возила, које је предмет набавке са произвођачем истих, којим се доказује да је наведена
фирма из Србије овлашfiена за сервисирање возила, која су дата у понуди, на простору
Србије, Понуђач који је овлашћен од стране произвођача да се бави сервисирањем основних
компонената понуђене мерне опреме (мерни пријемник, DF процесор и антенски стуб) мора
да приложи Сервисни уговор са произвођачима, потврду, изјаву или други релевантни доказ
на основу којег се може несумњиво закључити да је овлашћен да се бави сервисирањем
опреме која је дата у понуди, Понуђач који није овлашћен од стране произвођача основних
компонената понуђене мерне опреме (мерни пријемник, DF процесор и антенски стуб) да
сервисира предметну опрему, мора да достави уговоре о сервису које је произвођач наведене
опреме закључио са фирмом (фирмама) које је овластио да се баве сервисирањем опреме која
је дата у понуди.
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Падаље наручилац је навео да је понуђач дужан да за подизвођаче достави доказе о
испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач 1) до 4) Закона о јавним набавкама.
Поред наведених доказа о испуњености обавезних услова, понуђач је дужан да за
подизвођаче достави попуњен и потписан Образац Изјаве о поштовању обавеза које
произлазе из другик прописа као и да нема меру забране обављања делатности (Образац 5),
док је код подношења понуде од стране групе понуђача дефинисано да понуђачи из групе
понуђача испуњавају заједно.

Понуђач TCI INTERNATIONAL INC, како је то и наведено у обрасцу понуде поднео
је понуду са подизвођачем Intracom Telecom doo, Jypuja Гагарина 7, Београд.
Падаље, утврђено је да је понуђач као доказе за испуњеност наведеног додатног
услова у погледу пословног капацитета доставио:
-ауторизацију произвођача (TCI) да је он произвођач опреме коју нуди у предметном
поступкујавне набавке;

- ауторизацију за локални сервис и подршку, у којој понуђач TCI INTERNATIONAL INC
наводи да обавља услуге сервиса, као и да je Intracom Telecom овлашћен (ауторизован и
обучен) за сервис и подршку у Републици Србији за TCI мерни систем и опрему.

- уговор закључен између Auto turing Станојевић u Intracom Telecom doo који ce односи на
пружање услуга сервисирања возила марке Toyota;

- сертификат даје Auto turing Станојевић овлашћени Toyota сервис;
- уговор о пословној сарадњи, од 12.02.2019. године, закључен између Toyota Србија доо и

Auto turing Станојевић.
Имајући у виду садржину конкурсне документације, којом није остављена могућност
да се испуњеност додатног услова доказује преко подизвођача, а да је у конкретном случају
уговор са фирмом из Србије која је овлашћена за сервисирање возила, које је предмет
набавке, а која Бе бити задужена за одржавање возила, закључен између подизвођача

(Intracom Telecom) u Auto turing Станојевић, то понуђач није доказао да испуњава додатни
услов пословног капацитета, у овом делу, а на начин како је то предвиђено конкурсном
документацијом.
Иадаље, имајући у виду даје за позцију 4. „Телескопски антенски стуб" наведено даје

понуђено добро произвођача „Wi11-Burt", да је достављена ауторизација за локални сервис и
подршку, у којој понуђач TCI INTERNATIONAL INC наводи да обавља услуге сервиса, као и
да је Intracom Telecom овлашћен (ауторизован и обучен) за сервис и подршку у Републици
Србији за TCI мерни систем и опрему, а да је конкурсном документацијом предвиђено да
„понуђач који је овлашБен од стране произвођача да се бави сервисирањем основних
компонената понуђене мерне опреме (мерни пријемник, DF процесор и антенски стуб) мора
да приложи Сервисни уговор са произвођачима, потврду, изјаву или други релевантни доказ
на основу којег се може несумњиво закључити да је овлашћен да се бави сервисирањем
опреме која је дата у понуди, Понуђач који није овлашћен од стране произвођача основних
компонената понуђене мерне опреме (мерни пријемник, DF процесор и антенски стуб) да
сервисира предметну опрему, мора да достави уговоре о сервису које је произвођач наведене
опреме закључио са фирмом (фирмама) којеје овластио да се баве сервисирањем опреме која
је дата у понуди", то комисија за јавну набавку налази да понуђач није доказао да је
обезбедио сервис за понуђени „Телескопски антенски стуб".
Паведено из разлогајер је понуђени „Телескопски антенски стуб" произвођача „Wi11Burt", за коју није достављен доказ за понуђача да је овлашћен да се бави сервисирањем
понуђеног телескопског антенског стуба или уговор о сервису којеје произвођач понуђеног
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телескопског антенског стуба закључио са фирмом (фирмама) које је овластио да се баве
сервисирањем истог.

Имајуhи у виду наведено понуда понуђача TCI INTERNATIONAL INC, садржи битан
недостатак из члана 106. став 1. тачка 2) Закона.
- понуда број: 1-02-4042-19/19-20 од дана 10.09.2019. године, понуђача: "Crony" doo,
Сурчински пут 1 м, Нови Београд, оцењена је као неприхватљива из разлога што иста садржи
битан недостатак из члана 106. став 1. тачка 2) Закона.
Прегледом понуде утврђено је да је понуђач као доказе за испуњеност додатног
услова у погледу пословног капацитета, у делу који се односи на сервис опреме доставио:

- Изјаву произвођача „Rohde&Schwarz", којом исти под пуном материјалном и
кривучном одговорношhу изјављује да пружа сервисну подршку за понуђену опрему, те даје
сервисна подршка обезбеђена путем локалног сервисног партнера SystemOne doo, u

регионалног сервисног центра „Rohde&Schwarz", Мађарска;
- Сервисни уговор закључен између „Rohde&Schwarz", Мађарска, „Rohde&Schwarz",
Аустрија и SystemOne doo.
Увидом у образац понуде, у табелу „Спецификација ставки из понуде" утврђено је да је
под ставком 4. „Телескопски антенски стуб" понуђено добро произвођача „Geroh".
Имајуhи у виду да је је за позцију 4. „Телескопски антенски стуб" наведено да је
понуђено добро произвођача „Geroh", да су достављени докази из којих произлзи да је

обезбеђен сервис за понуђену опрему, произвођача „Rohde&Schwarz", а да је конкурсном
документацијом предвиђено да „понуђач који је овлашhен од стране произвођача да се бави
сервисирањем основних компонената понуђене мерне опреме (мерни пријемник, DF
процесор и антенски стуб) мора да приложи Сервисни уговор са произвођачима, потврду,
изјаву или други релевантни доказ на основу којег се може несумњиво закључити да је
овлашhен да се бави сервисирањем опреме која је дата у понуди, Понуђач који није
овлашhен од стране произвођача основник компонената понуђене мерне опреме (мерни
пријемник, DF процесор и антенски стуб) да сервисира предметну опрему, мора да достави
уговоре о сервису које је произвођач наведене опреме закључио са фирмом (фирмама) које је
овластио да се баве сервисирањем опреме која је дата у понуди", то комисија за јавну
набавку налази да понуђач није доказао даје обезбедио сервис за понуђени „Телескопски
антенски стуб".
Наведено из разлогајерје понуђени „Телескопски антенски стуб" произвођача „Geroh",
за коју није достављен доказ за понуђача даје овлашhен да се бави сервисирањем понуђеног
телескопског антенског стуба или уговор о сервису које је произвођач понуђеног
телескопског антенског стуба закључио са фирмом (фирмама) које је овластио да се баве
сервисирањем истог.
Надаље утврђено је да је понуда понуђач "Crony" doo неприкватљива и из разлога што
иста не испуњава све текничке карактеристике предвиђене конкурсном документацијом, и
то:
- у делу III „Спецификације и захтеви предмета набавке" наручилац је код „Антенског
стуба" између осталог захтевао и да „Висина подигнутог стуба (основе гониометарске
антене) мора да буде континуално подесива од најнижег (транспортног) положаја до висине
са максимално подигнутим стубом. У положају са максимално подигнутим стубом основа
гониометарске антене мора да буде на висини од најмање 8 метара, мерено од тла".
Прегледом понуде понуђача "Crony" doo утврђено је да је исти у табели „Спецификација
ставки из понуде" за предметну позицију навео да нуди телескопски антенски стуб Geroh
145-6KVG5 чија је максимална дужина, у потпуно извученом стању, 6 метара. На
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приложеној скици (документ 9.4) је назначено да је максимална висина гониометарске
антене од тла 6,9 метара. С обзиром на наведено понуђени антенски стуб не испуњава захтев
наручиоца из конкурсне документације да у положају са максимално подигнутим стубом
основа гониометарске антене мора да буде на висини од најмање 8 метара, мерено од тла;
- у делу III „Спецификације и захтеви предмета набавке" наручилац је код ставке
„Мерни пријемник за мониторинг и гониометрисање" између осталог захтевао и да

„Могућност избора ширине MF филтра за мерење следећик емисија: CW, SSB, ВС-АМ, ВСFM (моно и стерео), LMR/DMR (канални размак 25 kHz u 12,5 kHz), WCDMA (UMTS), DVBТ/Т2 u LTE (20 MHz); минимална ширина MF филтра мора да буде < 1 kHz, a максимална
ширина MF филтра мора да буде >_ 80 MHz". Прегледом понуде понуђача "Crony" doo
утврђено је да је максимална ширина MF филтра понуђеног пријемника 20 MHz, док је
максимална ширина спектра који може бити приказан у реалном времену 80 MHz, што није у
складу са захтевом из конкурсне документације;
С обзиром на наведено, Комисија наручиоца је понуду је понуду понуђача "Crony"
doo, Сурчински пут 1 м, Нови Београд, као неприхватљиву из разлога што иста садржи битан
недостатак из члана 106. став 1. тачка 2) Закона, и не испуњава све техничке карактеристике
предвиђене конкурсном документацијом.
Додатно Комисије наручиоца напомиње и да је утврдила да је понуђач "Crony" doo y
„Табели сагласности" навео да Гониметарска антена у целом радном фреквенцијском опсегу
(подељеном у два подопсега) прима вертикално и хоризонтално поларисане радио-таласе са
кросполаризационим слабљењем од максимално 3 dB. Прегледом понуде утврђено је да
понуђач за „покривање" траженог фреквенцијског опсега нуди антену ADD295, предвиђену
за пријем вертикално поларизованик радио-таласа у целом радном фреквенцијском опсегу,
из чега произлази да понуђачу, у случају оцене понуде као прихватљиве, не би били
додељени пондери по елементу критеријума "Перформансе DF система", и то: Двоканални
пријемник или конструкција са два једноканална пријемника; Пријем вертикално и
хоризонтално поларизованик радио-таласа са кросполаризационим слабљењем од

максимално 3 dB, y фреквенцијском опсегу од 30 MHz до 1,3 GHz u Пријем вертикално и
хоризонтално поларизованих радио-таласа са кросполаризационим слабљењем од

максимално 3 dB, y фреквенцијском опсегу од 1,3 GHz до 3 GHz.
9) Начин примене методологије за доделу пондера: У предметном поступку јавне
набавке критеријум за доделу уговора је „економски најповољнија понуда". Имајући у виду

да су све достављене понуде оцењене као неприхватљива није било услова за примену
наведеног критеријума.
10) Чланом 3. став 1. тачка 33) Закона је прописано да је „прихватљива понуда она
понуда којаје благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, којаје
одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и
која не прелази износ процењене вредности јавне набавке".
Чланом 109. став 1. Закона је прописано да наручилац доноси одлуку о обустави
поступка јавне набавке на основу извештаја о стручној оцени понуда, уколико нису
испуњени услови за доделу уговора или одлуке о закључењу оквирног споразума, односно
уколико нису испуњени услови за доношење одлуке о признавању квалификације.
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11) Имајући у виду наведено, Комиеија за јавну набавку, након етручне оцене понуда,
предлаже директору да се отворени поступак јавне набавке добара — Контролно мерно
возило, број 1-02-4042-19/19 обуставијер није прибављена ниједна прихватљива понуда.
Директор наручиоца прихватио је предлог Комисије за јавну набавку о обустави
поступка, те је у складу са чланом 109. став 1. Закона донета одлука као у диспозитиву.
Ову одлуку објавити на Порталујавних набавки и на интернет страници наручиоца

www.ratel.rs y року од 3(три) дана од дана доношења.
Поука о правном ередетву: 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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