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Број : 1-02-4042-14/ 19-11
Датум: 22.07.2019.
Београд
Па основу члана 17. Закона о електронским комуникацијама („Сл. гласник РС", бр.
44/2010, 60/2013 - одлука УС, 62/2014 и 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 — мерење и анализа параметара квалитета мрежа

мобилних оператора (Benchmarking), уз унапређење постојеhег портала, редни број 1-024042-14/19, која се спроводи у отвореном поступку, у складу са Одлуком о покретању јавне
набавке број 1-02-4042-14/19 од 12.04.2019. године, укупне процењене вредности

25.900.000,00 РСД без ПДВ, изабранаје заједничка понуђача CRONY DOO BEOGRAD, ул.
Сурчински пут 1М, 11070 Београд и Systemics-PAB Sp. z.o.o., 02-724 Warszawa, ul.
Wolodyjowskiego 46В, са укупно понуђеном ценом 24.640.000,00 РСД без ПДВ, односно
29.568.000,00 РСД са ПДВ, сагласно понуди бр. 1-02-4042-14/1 9-7 од 04.07.2019. године.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Јавна набавка услуга — мерење и анализа параметара квалитета мрежа мобилник

оператора (Benchmarking), уз унапређење постојећег портала, редни број 1-02-4042-14/19,
спроводи се у отвореном поступку, у складу са Одлуком о покретању јавне набавке број 102-4042-14/19 од 12.04.2019. године.
Предмет јавне набавке су услуге — мерење и анализа параметара квалитета мрежа

мобилних оператора (Benchmarking), уз унапређење постојеhег портала.
Пазив и ознака из општег речника набавке је: 71600000 Услуге техничког
испитивања, анализе и консалтинга.
Позив за подношење понуда објављен је на Порталу Управе за јавне набавке и на
Порталу Наручиоца - Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге
(у даљем тексту: Агенција), Београд, Палмотиhева број 2, дана 27.05.2019. године.
Процењена вредност јавне набавке за годину дана укупно износи 25.900.000 динара
без ПДВ, од чега по 12.950.000 динара без ПДВ у 2019. и 2020. Години.
Поступак отварања понуда спроводен је у Београду, улица Палмотићева број 2, у
просторијама седишта Агенције, 04.07.2019. године, са почетком у 11.00 часова.
Отварање понуда спроводи Комисија образована Решењем директора Агенције, број
1-02-4042-14/19-1 од 12.04.2019. године, чији чланови су присутни у следећем саставу:
1) Александар Борић, заменик председника комисије,
2) Марија Јанковиh, заменик члана комисије,
3) Жељко Гаговић, члан комисије.
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Комисија је констатовала да је до дана 04.07.2019. године, до 10.00 часова по
локалном времену, поднета следећа понуда:
Р.

Број под којим је

бр.

понудазаведена

1.

Иазив и адреса понуђача

Заједничка понуда CRONY DOO
BEOGRAD, ул. Сурчински пут 1М, 11070
Београд и Systemics-PAB Sp. z.o.o., 02724 Warszawa, ul. Wolodyjowskiego 46В

1-02-4042-14/19-7

Датум

Време

пријема

пријема

04.07.2019.

9:15 h

Неблаговремених и оште$ених понуда није било.
Отварању понуда присуствовао је и овлашћени представник понуђача, који је поднео
овлашћење за присуствовање отварању:
Р
Број под којим је
Име и презиме представника и назив
б
овлаш~iење
Датум
пон ача
р'
заведено
у~

1.

1-02-4042-14/19-8

04.07.2019.

Пикола Чупић, CRONY d.o.o. BEOGRAD

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.
1.

Понуђач
CRONY +
Systemics-РАВ

Документација и други подаци из понуде
Образац понуде, попуњен и потписан од стране овлашfiiеног лица понуђача
Начин подношења понуде

„да"

Споразум у случају заједничке понуде

Образац структуре понуђене цене, попуњен и потписан од сгране овлашtiеног лица понуђача
Модел уговора, попуњен и потписан од стране овлашhеног лица понуђача
Образац изјаве о независној понуди, попуњен и потписан од стране овлашliеног лица
4' понуђача
Образац изјаве о поштовању обавеза из других прописа као и да му није изречена мера
5
забране обављања делатности, попуњен и потписан од стране овлашhеног лица понуђача
Обавезан услов - извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра
6 1 надлежног Привредног суда.
Обавезан уелов - извоц из казнене евиденције, односно уверење нацлежног суда и надлежне
полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник није
6.2 осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за
неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине,
кривично дело примања или давања мита, крииично дело преваре.
Обавезан услов - уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио
6.3 доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по
основу изворних локалнихјавних прихода.
7.1 Додатни услов - неолходан пословни капацитет
Лословне референце 1— Образац Референтна листа 1- Прилог П 1.1 у коме су наведена
најмање 5 (пет) успешно реализованих drive test benchmarking пројеката у последње 2
7.1.1 (две) године, а на којима су инвеститори-наручиоци својим потписима потврдили сваки
од наведених уговора-референци или да понуђачи приложе потврде инвеститоранаручиоца о реализацији наведених уговора-референци.
7.1.2 Пословне референце 2— Образац Референтна листа 2- Прилог П 1.2, у коме су наведена
2.
3.
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Р

Понуђач
CRONY +
Systemics-PAB

Документација и други подаци из понуде

бр~

најмање 2 (два) реализована drive test benchmarking пројекта у последње 2 (две) године
чији су мерни резултатијавно доступни на вебсајту телекомуникационих регулаторних

тела и/или мобилних оператора и/или институција/удружења која су релевантна за
наведену област активости и наведене тачне интернет адресе вебсајтоваа где се може

проверити испуњеност овог услова.
Изјава понуђача - Прилог П2, у коме се наводи да понуђач не реализује нити
учествује/неhе реализовати ни учествовати у сличним пројектима за било ког мобилног
7.1.3 оператора, нити његовог партнера, на територији Републике Србије, у
периоду
од почетка мерења до момента завшетка реализације WEB портала на интернет страници
Иаручиоца и то за Benchmarking u y 2019. и у 2020.години.
7.2

Додатни услов-неопходан кадровски капацитет

Списак запослених или радно ангажованих лица која fiie бити ангажована на реализацији
уговора, са доказима о радном ангажовању. За запослене се достављају копије уговора о раду
7.2.1 или пријаве на обавезно осигурање („М"обрасци), а за ангажована лица достављају се докази на
основу којег се несумњиво може утврдити да су радно ангажована код понуђача (копије уговора о
привременим и повременим пословима, уговора о делу или уговора о допунском раду).
7.2.2 Докази о стручној спреми - копије диплома за:
~ Најмање 1(једно) запослено или ангажовано лице које поседује минимално средње
стручно техничко образовање и искуство у раду на пословима мерења, контроле и
управљања мерним системом.
~ Најмање 1(једно) запослено или ангажовано лице, са завршеним VI или VII степеном
техничке стручне спреме (најмање 180 ЕСПБ бодова) и искуством у раду на пословима
обраде, верификације и анализе мерних резултата.
~ Пајмање 1 (једно) запослено или ангажовано лице са завршеним V11 степеном техничке
стручне спреме (најмање 240 ЕСПБ бодова) и искуством у раду у области управљања
benchmarking кампањама, који he да управља целокупном benchmarking кампањом на
страни Извршиоца.
~ Најмање 1 (једно) запослено или ангажовано лице, са завршеним V1 unu VII степеном
техничке стручне спреме (најмање 180 ЕСПБ бодова) и искуством у раду на пословима
израде WEB портала.
7.3

8.
9.

„да"
„да"
„да"

„да"

„да"

Додатни остали услови
~ Предлог имплементације резултата y benchmarking WEB портал - у слободној форми,
према захтевима Техничке спецификације.
• Предлог изгледа почетне стране портала - према захтевима Техничке спецификације.
Писмо о намерама банке за издавање гаранција за добро извршење посла и
гаранција за отклањање недостатака у гарантном року
Цене
Укупна цена без ПДВ за Прву фазу - 2019. година
Укупна цена без ПДВ за Другу фазу - 2020. година
УКУПНА ЦЕИА ЗА СВЕ БЕЗ ПДВ ( РСД / EUR )

Укупно ПДВ ( 20 %) ( РСД / EUR )
Укупна цена за еве са ПДВ ( РСД / EUR )
Рок завршетка Прве фазе-2019. годинаје до: уписати датум.
10
(Не може бити дужи од 15.12.2019. године.)
11. Рок завршетка Друге фазе-2020. година је: уписати број дана од sавршетка мерења.
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„дд"

Додатни услов - неопходан технички капацитет
Изјава понуђача о техничком капацитету - Прилог ПЗ, у коме се наводи да понуђач
поседује мерну опрему неопходну за реализацију drive test benchmarking мерења у складу
са ETS1 TS 102 250 стандардом и опрему која hie се користити за обраду и анализу мерних
резултата, као и пословни простор,рачунарску,серверску и другу опрему неопходну за
извршење ове услуге и у прилогу ове изјаве је листа мерне опреме коју поседује.

7.4

„да"

„да"
„да"
да«
( РСД )
12.320.000,00
12.320.000,00
24.640.000,00
4.928.000,00
29.568.000,00
до
15.12.2019.
30 дана
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р
Документација и други подаци из понуде

CRONY +

бр

12'
13.
14.

Systemics-PAB

(Не.може бити дужи од 30 дана од дана завршетка.мерењау 2020. години.)
Гарантни рок за портал (година)
(Ке може бити кра~iи од 1 године од дана завршене примопредаје.)
Рок плаТiања (дана)
(Не може бити краtзи од 15 дана, нити дужи од 45 дана од дана службеног пријема фактуре и
пагписаног записника о квалитативном пријему услуге конкретне фазе.)
Рок важења понуде (дана)
(Не може бити краfiiи од 30 дана од данајавног отварања понуда.)

1 година
30 дана

30 дана

Напомена:
Ознака "да" у табели значи да је приложен тражени документ и да је приложени образац из
конкурсне документације попуњен и потписан од стране овлашћеног лица понуђача

Представник понуђача није имао примедби на поступак отварања понуда.
Након јавног отварања понуда, Комиеија је сачинила Записник о отварању понуда,
који је послат понуђачима електронским путем у Законом прописаном року.
Поступак отварања понуда завршен је у 11: 20 чаеова.
Пакон израде Записника о отварању понуда, Комиеија је приступила детаљном
прегледу и стручној оцени поднете понуде, како би утврдила да ли је прикватљива и
одговарајућа.
Комисија је утврдила да је приспела заједничка понуда понуђача Заједничка понуда

CRONY DOO BEOGRAD из Београда и Systemics-РАВ Sp. z.o.o. - Warszawa одговарајућа и
прихватљива, односно да потпуно иепуњава зактеве из Закона и конкурене документације, да
потпуно 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.
Након завршене стручне оцене понуда, Комисија предлаже директору Агенције да,
сагласно чл. 3., 105., 107. и 108. Закона, донесе Одлуку о додели уговора групи понуђача

CRONY DOO BEOGRAD, yn. Сурчински пут 1 М, 11070 Београд и Systemics-PAB Sp. z.o.o.,
02-724 Warszawa, ul. Wolodyjowskiego 46В, еаглаено понуди бр. 1-02-4042-14/19-7 од
04.07.2019. године.
Поука о правном леку:
Против ове одлуке може се изјавити захтев за заштиту права понуђача у року од 10 дана од
дана објављивања на Порталу јавних набавки.
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др Владица Тинтор
Објавити-доставити:
- На Порталујавник набавки,
- На интернет страници Наручиоца,
- Архиви
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