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РЕПУБЛИкА СРБИЈА

РАТЕЛ

РЕгvллтоРнппгЕнциЈлзл

епЕктгонскЕкомvникпциЈЕ
✓ ,
И ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ

БрОј : 1-02-4047-26/19-9
Датум: 01.10.2019.
Бе0град
Па ОснОву члана 17. ЗакОна о електрОнским кОмуникацијама („Сл. гласник РС", бр.
44/2010, 60/2013 - Одлука УС, 62/2014 I 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 0 н 0 с и

ОДЛУКУ
о додели уговора
У пОступку јавне набавке радОва - додатно одржавање некатегорисаног
приступног пута до КМЦ Ниш, за пОтребе Регулаторне агенције за електрОнске
кОмуникације и пОштанске услуге, за коју се спрОводи пОступак јавне набавке мале
вреднОсти, редни број 1-02-4047-26/19, укупне прОцењене вреднОсти 3.400.000,00 РСД без
ПДВ, изабранаје пОнуда понуђача ЦД ХИС д.о.о. НИШ из Ниша, ЗеленгОрска 15, са укупн0
понуђенОм ценОм 3.283.761,05 РСД без ПДВ, ОднОсн0 3.940.513,26 РСД са ПДв, сагласно
пОнуди бр. 1-02-4047-26/19-5 Од 26.09.2019. године.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Јавна набавка радОва - дОдатн0 Одржавање некатегОрисанОг приступног пута д0 КМЦ
Пиш, редни брОј 1-02-4047-26/19, спрОвОди се у пОступку јавне набавке мале вреднОсти, у
складу са ОдлукОм о пОкретању јавне набавке брОј 1-02-4047-26/19 од 16.09.2019. гОдине.
Предмет јавне набавке су радОви - додатно одржавање некатегОрисаног приступнОг
пута д0 КМЦ Ниш.
Назив и Ознака из Општег речника набавкеје: 45233141- Радови на Одржавању пута.
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), Бе0град, Палмотићева брОј 2, дана 17.09.2019. гОдине.
ПрОцењена вреднОст јавне набавке радОва ограђивање лОкације КМЦ Ниш са
уређењем земљаних пОвршинаје 3.400.000 РСД без ПДВ.
ПОступак Отварања понуда спрОведен је у Београду, улица Палмотићева брОј 2, у
просторијама седишта Агенције, 27.09.2019. гОдине, са почетком у 10.30 часова.
Отварање пОнуда спрОвОди КОмисија ОбразОвана Решењем 0 ОбразОвању кОмисије за
јавну набавку директора Агенције, брОј 1-02-4047-26/19-1 Од 16.09.2019. гОдине, чији су
чланОви присутни у следећем саставу:
1) Предраг КОстић, председник кОмисије,
2) Жељк0 Гаговић, члан кОмисије.
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
ПалмотиТiева 2, 1 1103 Београд, ПАК: 106306, Република Србија
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Комисија је констатовала да су до дана 27.09.2019. године, до 10.00 часова по
локалном времену, поднета следеhа понуда:
Р.
Број под кој им ј е
Датум
Време
Назив понуђача
бр.
понуда заведена
пријема
пријема
І.

1-02-4047-26/19-5

1 ХИС д.о.о. НИШ,
Зеленгорска 15, 18000 Ниш

26.09.2019.

9.00 h

Неблаговремених и оштећених понуда није било.
Отварању понуде нису присуствовали представници понуђача,
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 понудепонуђача
Р'
бР•

Документација и други подаци из понуде

1

Обавезни услов-Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из
Регистра на.длежног ПРивредног суда.
Обавезни услов-Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда и надлежне
полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник
није 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, кривично дело преваре.
Обавезни уСлов-Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде даје измирио
доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе

2.

3.

наsив
понуђача
ЦД ХИС
ниш
"да"
"Да"

"Да"

по основу изворних локалнихјавних прихода.
„Образац понуде" — попуњен и потписан од стране овлашћеног лица

4.

начин подношења понуде

"да"
самостално

5.

„Образац структуре цена" - попуњен и потписан од стране овлашћеног лица

"Да"

6.

„Модел уговора" - попуњен и потписан од стране овлашtiеног лица

"Да"

„Образац изјаве о независној понуди" - попуњен и потписан од стране овлашћеног лица

7.

8
9
•
10.1

10.2
11.

Додатни услов - неопходан пословни капацитет - ISO сертификати

•ISO 9001 (управљање квалитетом) - копија вежећег сертификата

"да"

• ISO 14001 (заштита животне средине), - копија вежећег сертификата

"да"

• ISO 18001 (безбедност и здравље на раду) - копија вежећег сертификата
Додатни услов - неопходан пословни капацитет — референце
Образац потврде за референце или у другоi форми, којом понуђачи на несумњив
начин доказују испуњеност траженог додатног услова (3 уговора у последње 2
године)
Додатни услов- неопходан кадровски капацитет
• Доказ о радном ангажовању за 2 дипломирана грађевинска инжењера и 10 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 раду).

"да"
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"да"

„Образац изјаве о поштовању обавеза понуђача из других прописа - попуњен и
«да«
потписан од стране овлашl-iеног лица
Додатни услов - неопходан финансијски капацитет - Потврда Народне банке СРбије о «Да«
броју дана неликвидности.

«Да«

«да«
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Р'
бр.

12.

Документација и други подаци из понуде
•Копије диплома за најмање 2 дипломирана грађевинска инжењера еа завршеним VII
етепеном стручне спреме (најмање 240 ЕСПБ бодова).
•Копије важерiих личних лиценци бр. 410 или 412 и потврде Инжењерске коморе
Србије о важности личних лиценци.
Додатни уелов - Неопходан технички капацитет
Очитани подаци из саобраћајне дозволе за возила или уговор о закупу, ако су возила
закупљена, или уговор о лизингу, ако су возила узета на лизинг;
Оверена копија печатом понуђача пописне лиете на дан 31.12.2018. год. за
грађевинеке машине или уговор о закупу ако су возила-машине закупљени, уговор о
лизингу ако је возила-машине узети на лизинг или фактура ако су машине набављене
у 2019. години.
Камион кипер — најмање 1
Багер за ископ земље или грађевинека комбинирка — најмање 1
Камион „путарац" — најмање 1

13.
14.

Доказ о упознавању еа локацијом и условима на терену
Образац Изјаве о извршеном обилаеку локације КМЦ Ниш - Прилог П2 или
Изјава (у слободној форми Понуђача) да је упознат са предметом услуге и уеловима
на терену и да има потребне информације за давање понуде
Цене
УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ
Укупно ПДВ
Укупно понуђена цена са ПДВ

15.
16.
17
18

Рок извођења радова (дана)
(Не може бити дужи од 30 календареких дана од дана увођен>а Извођача у посао)
Гарантни рок за све изведене радове (меееци)
(Не може бити краl-iи од 24 меееца од дана потпиеивања Записника о примопредаји радова.)
Рок пларiања (дана)
(Не може бити xpatiи од 15 дана, нити дужи од 45 дана од дана пријема фактуре.)
Рок важења понуде (дана)

Назив
понуђача
ЦД ХИС

Ниш
«да«
«да«

«да«

да«
«да«

«да«

( РСД )
3.283.761,05
656.752,21
3.940.513,26
30
24
15
60

(Не може бити xpatiи од 60 дана од данајавног отварања понуда.)

Напомена:
Ознака "да" у табели значи да је прилОжен тражени дОказ-дОкумент и да је Образац из
кОнкурсне документације пОпуњен и пОтписан Од етране Овлашћеног лица понуђача.
Поетупак Отварања пОнуда завршен је у 11:00 чаеова.
НакОн јавнОг Отварања пОнуда, КОмиеија је еачинила Запиеник 0 Отварању пОнуда,
кОји је п0елат понуђачу електрОнеким путем у Законом прОпиеанОм рОку.
НакОн израде Записника 0 Отварању пОнуде, КОмиеија је приетупила детаљнОм
прегледу и стручној оцени пОнуде, как0 би утврдила да ли је поднета пОнуда прихватљива и
одгОварајућа.
АнализОм дОстављене пОнуде Комиеија је утврдила да је приспела пОнуда пОнуђача
ЦД ХИС д.0.0. НИШ из Ниша одговарајућа и прихватљива, однОсно да пОтпун0 испуњава
захтеве из Закона и конкурене дОкументације, Одноен0 да пОтпун0 иепуњава еве услове из
техничке епецификације, да не Ограничава, нити услОвљава права наручи0ца или обавезе
понуђача и да не прелазе изнОсе процењене вредн0ети јавне набавке.
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НакОн завршене етручне Оцене пОнуда, КОмисија предлаже директОру Агенције да,
саглаен0 чл. 3., 105., 107. и 108. ЗакОна 0 јавним набавкама, донесе Одлуку о додели
уговора пОнуђачу ЦД ХИС д.о.о. НИШ из Ниша, ЗеленгОрска 15, еа укупн0 пОнуђенОм
ценОм 3.283.761,05 РСД без ПДВ, Одн0ен0 3.940.513,26 РСД са ПДВ, еаглаен0 пОнуди бр. 102-4047-26/19-5 Од 26.09.2019. 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 ПОрталујавник набавки.
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др Владнца Тинтор

Објавити-доетавити:
- На Порталујавних набавки,
- На интернет страници Наручиоца,
- Архиви
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