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Број: 1-02-4045-1/19-13
Датум: 24.10.2019.
Београд
Па 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. 125/15 и 30/16),
члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени глаеник РС", број 124/12, 14/15 и 68/15 - у
даљем тексту: Закон), директор Регулаторне агенције за електронеке комуникације и
поштанске услуге доноси

ДОДЕЉУЈЕ СЕ УГОВОР у преговарачком поступку са објављивањем позива за
подношење понуда на оенову члана 35. став 1. тачка 1) Закона, за јавну набавку добара —

контролно мерно возило, број 1-02-4045-1/19 понуђачу TCI INTERNATIONAL INC, 3541
Gatewy blvd, Fremont, California, 94538 USA, који je поднео понуду са подизвоfјачем Intracom
Теlесот doo, Jypuja Гагарина 7, Београд, са укупно понуђеном ценом од 521.373,00 ЕУР без
ПДВ-а.

Образложење
Паручилац је 09.10.2019. године донео Одлуку број: 1-02-4045-1/19 о покретању
преговарачког поступка са објављивањем позива за подношење понуда на основу члана 35.
став 1. тачка 1) Закона, за јавну набавку добара — контролно мерно возило, број 1-02-40451/19.
Пазив и ознака из општег речника набавке: 32352000 - Антене и рефлектори, 38300000
— Мерни инструменти.
Продењена вредностјавне набавке укупно износи 77.490.000,00 динара без ПДВ-а.
Врста поступка је преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење
понуда на основу члана 35. став 1. тачка 1) Закона.
Наручилац је објавио на Порталу јавних набавки и евојој интернет страници Позив за
подношење понуда и конкурену документацију за јавну набавку добара — контролно мерно
возило, број 1-02-4042-19/ 19, који ј е окончан Одлуком о обустави поступка број : 1-02-404219/19-30 од дана 26.09.2019. године.
Пакон коначности наведене Одлуке и објављивања Обавештења о обустави поступка,
наручилац се определио да спроведе поступакјавне набавке у преговарачком поступку са
објављивањем позива за подношење понуда, на оенову члана 35. етав 1. тачка 1) Закона.
Наручилац Бе у преговарачки поетупак позвати само и све понуђаче који су учествовали у
отвореном поступку да допуне своје понуде тако што ћe их учинити прикватљивима, и није
дужан да објави позив за подношење понуда.
Првобитно одреfјени услови за учешће у поступку, техничке спецификације и
критеријум за доделу уговора нису мењани.
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У складу са наведеним, наручилац је 11.10.2019. годинс упутио позив за учешће у
преговарачком поступку понуђачима:

- TCI INTERNATIONAL INC, 3541 Gatewy blvd, Fremont, California, 94538 USA, ca
подизвођачем Intracom Telecom doo, Jypuja Гагарина 7, Бсоград;
-"Crony" doo, Сурчински пут 1м, Нови Београд.
До истека рока за подношење понуда, односно до 21.10.2019. године, до 10:00 часова,
на адресу наручиоца приспеле су 2 (две) понуде и заведене следеl-гим редоследом:
Број под којим
јепонудазаведена
1
1-02-4045-1/19-7

Назив или шифра понуl,:јача

Датум пријема

Сат пријема

2
"Crony" doo, Сурчински пут 1 м,
Нови Београд,

3

4

21.10.2019.

09:25

21.10.2019.

09:48

TCI INTERNATIONAL INC, 3541
Gatewy blvd, Fremont, California,
1-02-4045-1/19-8

94538

Intracom

USA,

ca

Telecom

подизвођачем

doo,

Jypuja

Гагарина 7, Београд
Неблаговременик понуда нијс било.
Поступак отварања понуда за предметну јавну набавку је спроведен у просторијама
Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге, Београд, ул.
Палмотићева бр. 2, дана 21.10.2019. године, са почетком у 10:30 часова, што је констатовано
Записником о отварању понуда и поступку преговарања. Поступку јавног отварања понуде

присуствовали су овлашБени представници понуђача TCI INTERNATIONAL INC.
На основу преткодно спроведеног отвореног поступка број 1-02-4042-19/19, и
преговарачког поступка број 1-02-4045-1 / 19, на основу достављеник допуна понуда,
Комисијаје оценила као прикватљиве следеће понуде:

- понуду број: 1-02-4045-1/19-8 од 21.10.2019. године, понуђача: TCI INTERNATIONAL
INC, 3541 Gatewy blvd, Fremont, California, 94538 USA, ca подизвођачем Intracom Telecom
doo, Jypuja Гагарина 7, Београд, са следећим подацима из понуде:
Рок за испоруку возила:

Услови плаfiања:

Гарантни рок за возило без надградње:

Гарантни рок за телескопски антенски стуб:

270 дана од дана закључења уговора
(напомена: не дуже од 270 дана)
20 % авансно од укупне понуђене цене у
року од 15 дана од дана потписивања
уговора и пријема фактуре (не може
бити краће од 15 нити дуже од 45 дана)
80% од укупне понуђене цене у року од
од
дана
завршетка
15
дана
квалитативног пријема добара и пријема
фактуре (не може бити краће од 15 нити
дуже од 45 дана)
од
дана
завршетка
36
месеци
квалитативног пријема (напомена: не
краће од 36 месеци)
завршетка
60
месеци
од
дана
квалитативног пријема (напомена: не

xpaћc од 60 месеци)
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Гарантни рок за агрегат еа евим еклоповима

Гарантни рок за лак и боју возила:

Гарантни рок за заштиту од корозије:

Гарантни рок за батерију за стартовање возила:

Гарантни рок за мерну и пратећу опрему:

од
дана
завршетка
60
меееци
квалитативног пријема (напомена: не
краће од 60 месеци)
од
дана
завршетка
60
меееци
квалитативног пријема (напомена: не
краће од 60 меееци)
завршетка
144
меееци
од
дана
квалитативног пријема (напомена: не
краће од 144 месеца)
завршетка
меееци
од
дана
36
квалитативног пријема (напомена: не
краће од 36 месеци)
завршетка
меееци
од
дана
36
квалитативног пријема (напомена: не

xpaћe од 36 меееци)
Гарантни рок за додатне батерије за мерну
опрему:

завршетка
од
дана
36
месеци
пријема
(напомена:
не
квалитативног
краће од 36 меееци)

Гарантни рок за додатну електричну инеталацију:

дана
завршетка
36
меееди
од
квалитативног пријема (напомена: не
краће од 36 меееци)

Рок важења понуде

60 дана од дана отварња понуде

521.373,00 ЕУР што према ередњем
куреу
Народне банке Србије на дан
Укупно понуђена цена за мерно возило (са
отварања понуда, од 117,6300 динара за
надградњом) и мерном опремом без ПДВ:
један евро, изноеи 61.329.106 динара

625.647,00 ЕУР што према средњем
Укупно понуђена цена цена за мерно возило (еа курсу Народне банке Србије на дан
отварања понуда, од 117,6300 динара за
надградњом) и мерном опремом еа ПДВ:
један евро, износи динара 73.594,856,60
-понуда понуђача "Crony" doo, Нови Београд, број 1-02-4045-1/19-7 од 21.10.2019.
године, оцењена је као неприхватљива будући да је наведени понуђач као еаетавни део
понуде доставио дамо допис у којем је наведено да обавештава наручиоца да није у
могућноети да достави понуду са умањеним ценама за предметну набавку, без доетављања
доказа који су предвиђени конкурсном документацијом, а којим је требало да неприкватљиву
понуду из отвореног поступка учини прихватљивом.
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Елементи понуде/уговора о којима се преговара одређени су конкурсном
документацијом. Предмет преговарањаје укупна понуђена цена.
Поступку преговарања се приступило непосредно након отварања понуда и
уписивања елемената понуда у Записник о отварању понуда, са овлашfiеним представником
понуђача који су доставили понуде и који присуствују поступкујавног отварања понуда и
поступку преговарања.
Спроведена су три круга преговарања, у којима 1i-e се овлашfiени представници
понуђача који учествују у поступку преговарања изјаснити о укупној понуђеној цени у коју
морају бити урачунати сви зависни трошкови које понуfјач има у реализацији предметне
јавне набавке.
Овлашfiени представници понуђача у прва два круга преговарања изјаснила сус е
усмено о елементима понуде/уговора о којима ће се преговарати, док су у трећем кругу
писаним путем, у затвореној коверти навели своју коначно понуfјену цену.

У поступку преговарања овлашћени представник понуђача TCI INTERNATIONAL
INC ce усмено у два круга изјаснио да остаје при дени наведеној у понуди, док је у трећем
кругу, писаним путем у затвореној коверти, навео да понуfјена цена износи 521.373,00 ЕУР
без ПДВ-а, што представља коначно понуђену цену.
У предметном поступку јавне набавке критеријум за доделу уговора је „економски
најповољнија понуда". Како је поднета само једна прихватљива понуда, није било услова за
формирање ранг листе, применом утврђеног критеријума.
Чланом 3. став 1. тачка 33) Закона је прописано да је „прихватљива понуда она понуда
која је благовремена, коју наручилац није одбио због битник недостатака, која је
одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и
која не прелази износ процењене вредностијавне набавке".
Чланом 107. став 3. Закона је прописано: „након спроведене стручне оцене понуда, на
основу извештаја комисије наручилац доноси одлуку о додели уговора ако је прибавио
најмањеједну прикватљиву понуду".
На основу напред наведеног, Комисијаје у Извештају о стручној оцени понуда број: 102-4045-1/19-11 од 23.10.2019, године изнела препоруку овлашћеном лицу наручиоца да у
преговарачком поступку са објављивањем позива за подношење понуда за јавну набавку
добара — контролно мерно возило, број 1-02-4045-1 /1 9, уговор додели понуђачу понуђачу

TCI INTERNATIONAL INC, 3541 Gatewy blvd, Fremont, California, 94538 USA, којије поднео
понуду са подизвоfјачем Intracom Telecom doo, Jypuja Гагарина 7, Београд.
Овлашfiено лице наручиоца прикватило је предлог Комисије за јавну набавку о додели
уговора, те је на основу законског овлашћења из члана 108. Закона донета одлука као у
диспозитиву.
Ову одлуку објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца

www.ratel.rs y року од 3 (три) дана од дана доношења.
Поука о правном средству: Против ове одлуке понуђач може наручиоцу поднети захтев за
заштиту права у року од 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних
набавки.
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