'

(
I
\t

Нuuuii°iГiдil 'fi~u

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

РАТЕЛ

0005528120193

РЕГУЛАТОРНА АГЕНЦИЈА ЭА

ЕЛЕКТРОНСКЕКОМУНИКАЦИЈЕ
И ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ

Број : 1-02-4047-20/ 19-12
Датум: 20.09.2019.
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. 125/14 и 30/16)
и чл. 3, 105, 106. став 1. тачка 1), 107. и 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), директор Регулаторне агенције за електронске комуникације
и поштанске услуге доноси

ОДЛУКУ
о додели уговора

У поступку јавне мале вредности набавке услуга — одржавање уређаја за заштиту од
пожара у објектима и службеним возилима Агенције, на две године, број 1-02-4047-20/19,

додељује се уговор понуђачу „Antiplaм" д.о.о., ул. Бранка Момирова бр. 21, 11210 Београд, у
износу од 160.200,00 динара без ПДВ, сагласно понуди број 1-02-4047-20/19-9 од 11.9.2019.
године у 9.20 сати.
У поступку јавне мале вредности набавке услуга — одржавање уређаја за заштиту од
пожара у објектима и службеним возилима Агенције, на две године, број 1-02-4047-20/19,

одбија се понуда понуђача „Fu11 Protect" д.о.о., ул. Немањина бр. 4, 11000 Београд, број 1-024047-20/19-7 од 9.9.2019. године у 11.01 сати, у износу од 123.120,00 динара без ПДВ, као
неприкватљива, јер садржи битан недостатак из члана 106. став 1. тачка 1) Закона о јавним
набавкама.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Јавна набавка услуга — одржавање уређаја за заштиту од пожара у објектима и
службеним возилима Агенције, на две године, покренутаје у складу са Одлуком о покретању
поступкајавне набавке број 1-02-4047-20/19 од 5.7.2019. године.
Предмет јавне набавке су услуге — одржавање уређаја за заштиту од пожара у
објектима и службеним возилима Агенције, на две године.
Назив и ознака из општег речника набавке је 50413200 — Услуге поправке и
одржавања ватрогасне опреме.
Процењена вредност јавне набавке укупно за две године износи 700.000,00 динара без
ПДВ.
Позив за подношење понуда објављен је на Порталу Управе за јавне набавке и на
Порталу Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге (у даљем
тексту: Наручилац), дана 30.8.2019. године.
До дана 12.9.2019. године, до 10.00 сати по локалном времену, благовремено су
поднете понуде понуђача:

1. „Fu11 Protect" д.о.о., ул. Немањина бр. 4, 11000 Београд, заведена под бројем 1-024047-20/19-7 од 9.9.2019. године у 11.01 сати;
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
Палмотиtiева 2, 11 103 Београд, ПАК: 106306, Република Србија
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2. „Antiplaм" д.о.о., ул. Бранка Момирова бр. 21, 11210 Београд, заведена под бројем
1-02-4047-20/19-7 од 9.9.2019. године у 11.01 сати;
Комисија за јавну набавку (у даљем тексту: Комисија), образована Решењем
директора Наручиоца, број 1-02-4047-20/ 19-1 од 5.7.2019. године, последњег дана за
подношење понуда, односно дана 12.9.2019. године, са почетком у 10.35 сати по локалном
времену, без присуства представника понуђача, обавила је јавно отварање благовремено
пОднетих понуда.
Након отварања и читања понуда, те након провере да ли су приложени сви докази о
испуњености обавезних услова, без упуштања у стручну оцену, Комисија је констатовала да
кОд поднетих понуда није било утврђених недостатака.
Поступак јавног отварања понуда завршен је у 10.50 сати.
Записник о отварању понудаје водио члан Комисије Слободан Матовић.
Записник о отварању понудаје послат понуђачима редовном и електронском поштом.
Након израде Записника о отварању понуда, Комисија је наставила са радом и
приступила детаљном прегледу и стручној оцени, како би утврдила да ли су поднете понуде
прихватљиве и одговарајуће.
Стручном оценом понуда Комисија је утврдила да је поднета понуда понуђача „Fu11
Protect" д.о.о., ул. Немањина бр. 4, 11000 Београд, број 1-02-4047-20/19-7 од 9.9.2019. године
у 11.01 сати, неприхватљива јер садржи битан недостатак из члана 106. став 1. тачка 1)
Закона о јавним набавкама (у даљем тексту: Закон), а који се односе на важећу дозволу
надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола
предвиђена посебним прописом.
Наиме, у року за подношење понуда, дана 9.9.2019. године, Комисија је објавила
појашњење конкурсне документације потенцијалног понуђача, а које се односило на
достављање доказа из члана 75. став 1. тачка 5) Закона.
Појашњење је гласило:
Приликом одређивања овог услова и начина на који се доказује, Наручилац се пре свега
руководио 3аконом о заштити од пожара ("Службени гласник РС ', бр. 111/09, 20/15, 87/18
и 87/18 - др. закони) и Правилника о посебним условима које морају испуњавати правна лица
која добијају овлашћеtпе за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за
гашење пожара и инсталација посебних система ("Службени гласник РС , бр. 52/15 и
59/16).
Наиме, чланом 44. 3аконаје прописано:
Исправност инсталација и уређаја за аутоматско откривање u дојаву пожара,
гашеtае пожара, детекцију експлозивних и запаљивих гасова, инсталација у зонама
опасности од експлозије, инсталација за одвођење дима u monnome, инсталација
хидрантске мреже за гашење пожара, као и мобилних уређаја за гашење пожара мора се
контролисати на сваких шест месеци од стране овлашћеног правног лица.
Министар прописује посебне услове за давање и одузимање овлашћења, начин
давања и одузимања овлашtгења, посебне услове техничке опремљености, начин и послове
контролисања, садржај исправе о контролисању као u број, стручну спрему и услове за
запослена лица који обављају послове контролисања из става 1. овог члана.
Чланом 11. Правилникаје прописано:
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Овлашћење за обављање послова контролисања Министарство унутрашњих
послова (у даљем тексту: Министарство), издаје правном лицу које испуњава услове за
обављање оđређенсгх послова из ил. 4-10. овог Правилника.
Чланом 12. Правилникаје, између осталог, прописано:
3актев за издавање овлашћења за обављање одређених послова садржи:
9) доказ о компетентности правног лица, односно о акредитацији правног лица за
обављање одређених послова за које се подноси захтев за добијање овлашћења.
Дана 5.9.2019. године, Комисија је упутила допис МУП — Сектор за ванредне
ситуације, са молбом да и они дају своје мишљење/тумачење на постављен захтев за
појашњење конкурсне документације. Као рок за достављање мишљења/тумачења
Комисијаје одредила 9.9.2019. године.
Како до данас није достављено мишљење/тумачење tИУП — Сектор за ванредне
ситуације, а на основу свега напред наведеног, Наручилац остаје при услову из конкурне
документације и начину на који се доказује овај услов.
Паручилац наведене законске и подзаконске одребе тумачи тако да је као услов за
обављање делатности потребно доставити важеће Решење МУП о давању овлашћења за
обављање предметних делатности, а да је акредитација само један од услова за добијање
овог Решења.
Дакле, Комисија Наручиоца остаје при услову из конкурсне документације и
појашњења које је објављено 9.9.2019. године, а којима се дефинише да је доказ за
испуњавање услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, Решење Министарства унутрашњих
послова Републике Србије, којим се утврђује да понуђач испуњава услове за обављење

послова испитивања и сервисирања ручник, превозних и преносних апарата за почетно
гашање пожара, испитивање притиска и проточног капацитета воде у хидрантној мрежи за
гашење пожара, контролно испитивање и сервисирање стабилних система за гашење пожара
и контролно испитивање и сервисирање стабилних система за дојаву пожара. Понђач „Fu11
Protect" д.о.о., ул. Немањина бр. 4, 11000 Београд је доставио као доказ Потврду
Акредитационог тела Србије којим се потврђује да је поднео пријаву за акредитацију,
Решење МУП из 2008. године, да организациона јединица Ниш из Ниша испуњава услове за
вршење послова сервисирања апарата за гашење пожара типа S и СО2 и испитивања
проточног капацитета и притиска воде у хидрантној мрежи и Решење МУП из 2006. године,
испуњава услове за вршење послова контролно испитивање и сервисирање ручних и
првозних апарата за гашење пожара и мерење притиска и проточног капацитета воде у
хидрантској мрежи, што Комисија није прихватила као доказ о испуњавању овог услова.

Даље, стручном оценом понуда Комисија је утврдила да је понуда понуђача
„Antiplaм" д.о.о., ул. Бранка Момирова бр. 21, 11210 Београд, број 1-02-4047-20/19-9 од
11.9.2019. године у 9.20 сати, прикватљива и одговарајуl-iа, с обзиром да потпуно испуњава

захтеве из Закона и конкурсне документације, да не ограничава нити условљава права
наручиоца или обавезе понуђача као и да цена из понуде не прелази износ процењене
вредностијавне набавке.
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
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На основу свега наведеног, Комисија је предложила директору Наручиоца да сагласно

чл. 3, 106. и 107. Закона, одбије понуду понуђача „Fu11 Protect" д.о.о., ул. Немањина бр. 4,
11000 Београд, број 1-02-4047-20/19-7 од 9.9.2019. године у 11.01 сати, у износу од
123.120,00 динара без ПДВ, као неприхватљиву, јер садржи битан недостатак из члана 106.
став 1. тачка 1) Закона.
На крају, Комисија је предложила директору Наручиоца да сагласно 3, 107. и 108.

Закона, донесе Одлуку о додели уговора понуђачу „Antiplaм" д.о.о., ул. Бранка Момирова бр.
21, 11210 Београд, у износу од 160.200,00 динара без ПДВ, сагласно понуди број 1-02-404720/19-9 од 11.9.2019. године у 9.20 сати.
Комисија је сачинила Извештај о стручној оцени понуде, који је, заједно са
Записником о отварању понуда и целокупном документацијом насталом у поступкујавне
набавке, доставила директору Наручиоца на даље одлучивање.
На основу Извештаја Комисије о стручној оцени понуда, сагласно члана 108. а у вези
са чл. 3, 105, 106. став 1. тачка 1) и 107. Закона, донетаје одлука као у диспозитиву.

Поука о правном средству: Против ове одлуке може се изјавити захтев за заштиту
права понуђача у року од пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавник набавки у
складу са одредбама Закона.
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Доставити:
- Понуђачима;
- Сектору за правне и опште послове;
- Архиви.
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