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Број: 1-02-4042-22/19-9
Датум: 29.11.2019.
Београд
На 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 набавка услуга — Израда пројектне документације и прибављања
дозвола и сагласности за изградњу локација за мониторинг РФ епектра, за потребе
Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге, која се спроводи у
отвореном поступку, редни број 1-02-4042-22/19, укупне процењене вредности 8.500.000,00
РСД без ПДВ, изабрана је понуда понуђача КОДАР ЕИЕРГОМОИТАЖА д.о.о. из
Београда, Аутопут за Загреб бр. 22, са укупно понуђеном ценом 7.999.900,00 РСД без ПДВ,
односно 9.599.880,00 РСД са ПДВ, сагласно понуди бр. 1-02-4042-22/19-5 од 25.11.2019.
године.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Јавна набавка услуга — Израда пројектне документације и прибављања дозвола и
сагласности за изградњу локација за мониторинг РФ спектра, редни број 1-02-4042-22/19,
спроводи се у отвореном поступку, у складу са Одлуком о покретању јавне набавке број 102-4042-22/19 од 05.07.2019. године.
Предмет јавне набавке су услуге — израда пројектне документације и прибављања
дозвола и сагласности за изградњу локација за мониторинг РФ спектра.
Назив и ознака из општег речника набавке је: 71000000 — Архитектонске, грађевинске,
инжењерске и инспекцијске услуге;
Процењена вредност ове јавне набавке износи 8.500.000,00 динара без ПДВ.
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, Палмотићева број 2, дана 25.10.2019. године.
Поступак отварања понуда спроведен је у Београду, улица Палмотићева број 2, у
просторијама седишта Агенције, 25.11.2019. године, са почетком у 11.00 часова.
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Отварање понуда епроводи Комиеија образована Решењем о образовању комисије за
јавну набавку директора Агенције, број 1-02-4042-22/19-1 од 05.07.2019. године, чији еу
чланови присутни у еледећем еаставу:
1) Предраг Коетић, предеедник комисије,
2) Бобан Панајотовић, члан комисије и
3) Жељко Гаговић, члан комиеије.
Комисија је конетатовала да је до дана 25.11.2019. године, до 10.00 часова по
локалном времену, поднета следећа понуда:
Р.
бр.

Број под којим је
понуда заведена

Назив понуђача

Датум
пријема

Време
пријема

1.

1-02-4042-22/19-5

КОДАР ЕНЕРГОМОНТАЖА д.о.о.
Аутопут за Згреб 22, Београд

25.11.2019.

9:25 h

Неблаговремених и оштећеник понуда није било.
Отварању понуда приеуствовао је овлаш$ени предетавник понуђача, који је поднео
овлашћење за приеуетвовање отварању:
Р
б
р'

Број под којимје
овлашћење
заведено

1.

1-02-4042-22/19-6

Име и презиме предетавника и назив
пон ача
у~

Датум

Милован Миловановић
КОДАР ЕНЕРГОМОНТАЖА д.о.о.

25.11.2019.

Понуда је отварена јавно. Приликом отварања понуде, Комисија је прочитала назив
понуђача, број под којим је понуда заведена и садржину понуде која се одноеи на документа
потребна за доказивање обавезних и додатник уелова 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 иеправности понуде.
Елементи понуде понуђача
Назив

понуђача

Р'

Документација и други подаци из понуде

бр.

кодр
ЕНЕРГомОНТАЖА

1

Обавезни услов-Извод из региСтра Агенције за привредне регисгре, одиосно извод из регистра
надлежног Привредног суда.

Да

Обавезни уСлов-Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда и надлежне

Да~~

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 здштите животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.

2.

Обавезни услов-Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио

3

доспеле порезе и доприносе и уверење надлежriе локалне самоуправе да је измирио обавезе по
основу изворних локалних јавних прихода.

4.

Образац понуде — попуњен и потписан од страпе ов.iашfiеног лица
Начин подношења понуде

1'с
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Назив
понуђача
Р'
бр.

Документација и други подаци из понуде

кодАр
ЕПЕРГОМОПТАЖА

5.

Образац структуре цена - попуњен и потписан од стране овлашhеног лица

"Да"

б.

Модел уговора - попуњен и потписан од стране овлашhеног лица

"Да"

Образац изјаве о независној понуди - попуњен и потписан од сгране овлашhеног лица

7.
8'

9

"Да"

Образац изјаве о пОштовању обавеза понуђача из других лрописа - попуњен и потписан од
стране овлашfiiеног лица

"да"

Додатни услов - Пе0пходан финансијски капацитет - Потврда Пародне банке Србије о броју
дана неликвидноети.

Да``

10. Додатни услов - Неопходан пословни капацитет - 1S0 сертификати
1

10.

2

• ISO 9001 (улрављање квалитетом) - копија вежећег сертификата

"да"

• 1S0 14001 (заштита животне средине), - копија вежеfiiег еертификата

"да"

• 1S0 18001 (безбедност и здравље на раду) - копија вежеfiiег сертификата

"да"

Додатни услов - Пеопходан пословни капацитет — референце
Обрасци потврда за референце (Од П 1 д0 П7 ) или у другој форми, којом понуђачи на
несумњив начин доказују испуњеност пословног капацитета -референци
П1 Пајмање 20 (двадесет) израђених главних / идејних пројеката за тК објекте са стубом и/или за
станице за мониторинг РФ спектра (ДУКМС), а на основу којих је добијено решење о одобрењу за
извођење радова/грађевинска дозвола, у поеледње 3 године, а према Закону о планирању и
изградњи Републике Србије којије важио у време израде пројеката.
П2 Пајмање 20 (двадесет) исходованих Решења о одобрењу за извођење радова/грађевинеких
дозвола за ТК објекте са стубом и/или за станице за мониторинг РФ епектра (ДУКМС), у последње
3 године, а према Закону о планирању и изградњи Републике Србије који је важио у време
исходовања Решења о одобрењу за извођење радова/грађевинске дозволе.
ПЗ Најмање 10 (десет) израђених главних / идејних пројеката за челично решеткасти етуб,
минималне виеине 24 метра, а rірема Закону о планирању и изградњи Републике Србије који је
важио у време израде пројеката.
П4 Пајмање 15 (петнаест) израђених главних / идејних пројеката за ЕЕ привод за напајање ТК

објеката са етубом (RawLand/GreenField локације) и/или за напајање етаница за мониторинг РФ
спектра (ДУКМС), а на основу којих је добијено решење о одобрењу за извођење
радова/грађевинека дозвола, у последње 3 године. а према Закону о планирању и изградњи
Републике Србије који је важио у време израде пројеката.
П5 Пајмање 15 (петнаест) исходованих Решења о одобрењу за извођење радова за ЕЕ привод за
мапајање ТК објекта еа стубом (Greenfield локације) и/или за напајање етаница за мониторинг РФ
епектра (ДУКМС), у посдедње 3 године, а према Закону о планирању и изградњи Републике Србије
који је важио у време исходовања Решења о одобрењу за извођење радова.
Пб Пајмање 15 (петнаест) регулисаних имовинско-правних односа (аквизиција) за изградњу
електроенергетеког привода (ЕЕ) за напајање тК објеката са стубом (Greenfield локације) и/или за
напајање етаница за мониторинг РФ спектра (ДУКМС), у последње 3 године.
П7 Пајмање 2 (два) израђена главна / идејна пројеката у којима је напајање објекта/локације
реализовано хибридним системом за напајање, а који се састоји од: еоларних панела минималне
вршне снаге 5kW (Wp), соларних инвертора минималне снаге 5kW, дизел-електричног агрегата
(ДF.А) минималне енаге 10kVA u стационарних аку батерија минималног укупног капацитета
500Ah. а на основу којих је добијено решење о одобрењу за извођење радова/грађевинска дозвола.
у последње 3 године, а према Закону о планирању и изградњи Републике Србије који је важио у
време израде пројеката.
11

«да«

«да«

«да«

«да«

«да«

«да«
«да«

Додатни услОв- Неопходан кадровски капацитет
• Најмање 3 лица са завршеним VI1 етепеном стручне спреме (најмање 240 ЕСПБ бодова) —
дипломирани

"да"

грађевински инжењер - доказ 0 раднОм ангажовању, диллома и важеfiiа

лиценцом бр. 310 или 311;
• Најмање 3 лица са завршеним VI1 степеном стручне спреме (најмање 240 ЕСПБ бодова) —

"да"

дипломирани инжењер електротехнике - доказ о радном ангажовању, диплома и важећа
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Пазив

понуђача
Р'
бр.

Документација и други подаци из понуде

кодАР
ЕНЕРГОмОНТАЖА

лиценцом бр. 350;
• Најмање 2 лица са завршеним VII степеном стручне спреме (најмање 240 ЕСПБ бодова) —
дипломирани инжењер електротехнике - доказ о радном ангажовању, диплома и важећа
лиценцом бр. 353;

"да"

• Најмање 1 лице са завршеним VII степеном стручне спреме (најмање 240 ЕСПБ бодова) —
дипломирани машински инжењер- доказ о радном ангажовању, диплома и важећа
лиценцом бр. 330;

"да"

• Најмање 1 лице са завршеним VII степеном стручне спреме (најмање 240 ЕСПБ бодова) —
дипломирани инжењер архитектуре- доказ о радном ангажовању, диплома и важеliа
лиценцом бр. 300;

"да"

• Пајмање 1 лице са завршеним V1I степеном стручне спреме (најмање 240 ЕСПБ бодова) —
дипломирани инжењер електротехнике - доказ о радном ангажовању, диплома и важећа
лиценцом бр. 352.
Додатни услов - Неопходан технички капацитет

"да"

За теренска возила за превоз запослених са погоном 4х4 — најмање 2;
12 •
Очитани подаци из cao6pal-iajнe дозволе за возила или уговор о закупу, ако су возила
закупљена, или уговор о лизингу, ако су возила узета на лизинг.
•копију фактуре о куповини или важећи уговор о одржавању за најмање један
лиценцирани софтвер за израду пројектне документације, и то лиценцирани AutoCad
2000 или новија верзија.

«да«

"да"

Доказ о упознавању са локацијом и условима на терену
•Образац Изјаве о извршеном обиласку локације — пута - Прилог П9 (образац приложен у
13. Одељку XII - прилози), који мора бити потписан од стране одговорног лица Наручиоца
или Изјаву даје упознат са условима на терену и да има потребне информације за давање
понуде (у слободној форми понуђача)
14.

Цене

"да"

( РСД )

УКУПНО ЦЕПА ЗА СВЕ БЕЗ ПДв

7.999.900,00

Укупнопдв ( г0 %)

1.599.9в0,00

Укупно цена за све са ПДв

9.599.880,00

Рок за израду и достављање Идејног решења (дана)
15.

16

(Не може бити дужи од 7 дана од дана усаглашеног концепта распореда и положаја опре.ме на
локацији)

Рок за израду и достављање техничке документације за прибављање акта којим се
одобрава извођење радова (дана)

7
20

(Не мо.же битн ду.жи од 20 дана од дана дана од дана добијања услова, одобрења, дозвола,
сагласности и др.)

Рок плаfiiања (дана)
(Не може бити краt~и од 15 цана, нити дужи од 45 лана од дана пријема фактуре.)
Рок важења понуде (дана)
I8 •
(Не може бити краћи од 60 дана од данајавног отварања понуда.)

17'

15
60

Напомена:
Ознака "да" у табели значи да је приложен тражени доказ-документ и да је образац из
конкурсне документације попуњен и пОтписан од стране овлашћеног лица понуђача.
Поступак отварања понуда завршенје у 11:20 часова.
Након јавног отварања понуда, Комисија је сачинила Записник о отварању понуда,
који је послат понуђачу електронским путем у Законом прописаном року.
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Пакон израде Записника о отварању понуде, Комисија је приступила детаљном
прегледу и стручној оцени понуде, како би утврдила да ли је поднета понуда прикватљива и

одговарај yћa.
Анализом достављене понуде Комисија је утврдила да је приспела понуда понуђача
КОДАР ЕПЕРГОМОПТАЖА д.о.о. из Београда одговарајућа и прикватљива, односно да
потпуно испуњава зактеве из Закона и конкурсне документације, односно да потпуно
испуњава све услове из текничке спецификације, да не ограничава, нити условљава права
наручиоца или обавезе понуђача и да понуђена укупна цена не прелази износ процењене
вредностијавне набавке.
Пакон завршене стручне оцене понуда, Комисија предлаже директору Агенције да,
сагласно чл. 3., 105., 107. и 108. Закона о јавним набавкама, донесе Одлуку о додели уговора
понуђачу КОДАР ЕПЕРГОМОНТАЖА д.о.о. из Београда, Аутопут за Загреб бр. 22, са
укупно понуђеном ценом 7.999.900,00 РСД без ПДВ, односно 9.599.880,00 РСД са ПДВ,
сагласно понуди бр. 1-02-4042-22/19-5 од 25.11.2019. године.

Поука о правном леку:
Против ове одлуке може се изјавити зактев за заштиту права понуђача у року од 10 дана од
дана ове објављивања одлуке на Порталу јавник набавки.

О6јавити-доставити:
- На Лорталујавник набавки,
- На интернет страници Наручиоца,
- Аркиви
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