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РЕПУБЛИКА СРБИЈА

РАТЕЛ

РЕГУЛАТОРНА АГЕНЦИЈА 3А

ЕЛЕКТРОНСКЕКОМУНИКАЦИЈЕ
И rtОШТАНСКЕ УСЛУГЕ

БрОј: 1-02-4042-33/19-13
Датум: 25.11.2019.

Београд
На основу члана 17. Закона о електронским комуникацијама („Службени гласник РС", бр.
44/10, 60/13-УС, 62/14 и 95/1 8-др. закон), члана 21. Статута Републичке агенције за електронске
комуникације („Службени гласник РС", бр. 125/14 и 30/16) и чл. 3, 105, 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 набавке услуга — одржавање возила марке Лада, ван гарантног рока, за
период Од три године, број 1-02-4042-33/19, додељује се уговор прворангираном понуђачу „AUTO

GRIFFON" д.о.о., Булевар Николе Тесле 66, 18000 Ниш, за пОнуду број 1-02-4042-33/19-6 од
29.10.2019. године у 9.55 часова, у износу од 175.855,00 динара без ПДВ.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Јавна набавка услуга — одржавање возила марке Лада, ван гарантног рока, за период од три

године, спрОводи се у отвОреном поступку, у складу са Одлуком о покретању јавне набавке брОј
1-02-4042-33/19 од 18.9.2019. године.
Предмет јавне набавке су услуге — одржавање возила марке Лада, ван гарантног рока, за
период од три године.
Назив и ознака из општег речника набавке је: 50110000 Услуге поправки и одржавања
моторних возила и припадајуl-iе Опреме.
Процењена вредност јавне набавке укупно износи 800.000 динара без ПДВ, за период од три
године.
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:
Наручилац), Београд, ул. Палмотиttева бр. 2, дана 30.9.2019. године.
У року за подношење понуда, до 31.10.2019. године до 10.00 часова по локалном времену,
благовремено су поднете понуде следећих понуђача:

1)

„NIŠAUTO GRUPA" д.о.о., ул. Булевар Николе Тесле 66 18000 Ниш, заведена пОд бројем

1-02-4042-33/1 9-5 од 29.10.2019. године у 8.53 часова;

2) „AUTO GRIFFON" д.о.о., ул. Булевар Николе Тесле 66 18000 Ниш, заведена под бројем
1-02-4042-33/19-6 Од 29.10.2019. године у 9.55 часова.
Комисија за јавну набавку (у даљем тексту: Комисија), образована Решењем директора
Наручиоца, број 1-02-4042-33/19-1 од 18.9.2019. године, последњег дана за подношење понуда,
односно дана 31.10.2019. године, са почеткОм у 1 0.3 5 часова по локалном времену, обавила је јавно
отварање благовремено пОднетик понуда, без присуства овлашl•iених представника пОнуђача.
Након отварања и читања понуда, те након провере да ли су приложени сви докази 0
испуњености обавезник и додатних услова, без упуштања у стручну оцену понуда, Комисија је
утврдила да код достављених пОнуда нема недостатака.
Поступак јавног отварања понуда завршен је у 10.50 часОва.
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Записник о отварању лонуда је након израде послат понуђачима редовном и електронеком
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 прикватљиве и
одговарајуће.

1) Приликом прегледа понуде понуђача „NIŠAUTO GRUPA" д.о.о., Булевар Николе Тесле
66, 18000 Ниш, број 1-02-4042-33/19-5 од 29.10.2019. године у 8.53 часова, Комисијаје утврдила даје
понуђач попунио Образац структуре цена (Одељак RI) тако што је из Обрасца Спецификација
предмета набавке (Одељак II), уписао цене заједно возило и то тако штоје на неким местима уписао
цене за возило из 2006. године, а негде за возило из 2014. године. Такође, упоређујући цене из
Обрасца Спецификација предмета набавке и цене из Обрасца структуре цена, Комисија је утврдила
да су поједине цене погрешно уписане, а поједине погрешно сабране, као и да постоји разлика код
норма часа између Обрасца Спецификације и Обрасца струкутре цена.
Како би Комисија имала понуде које су међусобно упоредиве (напомена: други понуђач је
доставио Образац структуре цена попуњен са ценама за оба возила, а збир тик цена је његова укупна
цена из Обрасца понуде), Комисија је, сагласно члану 93. етав 4. 3акона, доставила понуђачу
исправку рачунскик грешки на сагласност.
Исправку рачунских грешки из Обрасца структуре цена, Комисија је направила на основу
цена које је понуђач уписао у Обрасцу Спецификација предмета набавке, а које ћe бити и цене по
којима ћe се вршити плаl"iање приликом реализације уговора.
Укупна понуђена цена (за оба возила) након исправки рачунски грешака износи 267.088,00
динара без ПД13.
Као рок за достављање сагласности Комисија је одредила 21.11.2019, године, до 15.00 часова.

Дана 20.11.2019. године, понуђач „NIŠAUTO GRUPA" д.о.о., Булевар Николе Тесле 66, 18000
Ниш је доставио потпуну сагласност са исправкама рачунских грешака које су настале у понуди број
1-02-4042-33/19-5 од 29.10.2019. године.

2) Приликом прегледа понуде понуђача „AUTO GRIFFON" д.о.о., Булевар Николе Тесле 66,
18000 Ниш, број 1-02-4042-33/19-6 од 29.10.2019. године у 9.55 часова, Комисијаје у утврдила да се у
Обрасцу етруктуре цена (Одељак VI), лод редним број 4, Замена компресора климе, уместо цена
налази коса црта. Комисија је од понуђача, сагласно члану 92. 3акона, затражила појашњење да ли је
цена за ову услуга 0 динара, те уколико јесте, да ли је на овај начин могуће реализовати уговор о
јавној набавци, а да лритом понуђач не претрпите штету (у смислу благовремене исплате зараде
запосленима, плаћања пореза, доприноса и других дажбина и сл.), с обзиром да је ставка 0 динара, а
онајеједна од најскупљих ставки у целом уговору.
Као рок за достављање појашњења Комисија је одредила 19.11.2019. године, до 15.00 часова.

Дана 18.11.2019. године, понуђач ,,AUTO GRIFFON" д.о.о., Булевар Николе Тесле 66, 18000
Ниш је доставио пјашњење у којем је наведено: „Цена наших услуга за замену компресора климе
jecrne 0 динара, и могуће је на тај начин реализовати уговор о јавној набавци, а да не преrпрпимо
штету у емислу благовремене ucnname обавеза nредузећа ".
Након завршене етручне оцене понуда Комисија је утврдила да су обе поднете понуде
прихватљиве и одговарајуће, с обзиром да потпуно испуњавају захтеве из Закона и конкурсне
документације, да не ограничавају нити условљавају права Наручиоца или обавезе понуђача као и да
цене из понуда не прелази износ процењене вредностијавне набавке.
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Комисијаје рангирanа понуде на следећи начин:
РАНГ ЛИСТА:
1) Прворангирана понуда заведена под бројем 1-02-4042-33/19-6 од 29.10.2019. године у 9.55

часова, понуђача ,,AUTO GRIFFON" д.о.о., Булевар Николе Тесле 66, 18000 Ииш, у износу од
175.855,00 динара без ПД1i;
2) Другорангирана понуда заведена под бројем 1-02-4042-33/19-5 од 29.10.2019. године у

8.53 часова, понуђача „NIŠAUTO GRUPA" д.о.о., Булевар Николе Тесле 66, 18000 Ниш, у износу од
267.088,00 динара без ПДВ.
Након завршене стручне оцене, Комисијаје предложила директору Наручиоца да сагласно чл.

3, 107, и 108. Закона, донесе Одлуку о додели уговора понуђачу „AUTO GRIFFON" д.о.о., Булевар
Николе Тесле 66, 18000 Ниш, за понуду број 1-02-4042-33/19-6 од 29.10.2019. године у 9.55 часова, у
износу од 175.855,00 динара без ПДВ.
Комисија је сачинила Извештај о стручној оцени понуда, који је, заједно са Записником о
отварању понуда и целокупном документацијом насталом у поступку јавне набавке, доставила
директору Наручиоца на даље одлучивање.
На основу Извештаја Комисије о стручној оцени понуда, сагласно члану 108, а у вези са чл. 3,
105. и 107. Закона, донетаје одлука као у диспозитиву.

Поука о правном леку: Против ове одлуке може се изјавити захтев за заштиту права
понуђача у року од десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки у складу са

одредбама Закона.

ДИРЕКТОР

/ѓУ
р Владица Тинтор

Доставити:
- Понуђачима;
- Сектору за правне и опште послове;
- Архиви.
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