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Број : 1-02-4042-20/ 19-28
Датум: 16.09.2019.

Београд
На основу члана 17. Закона о електронским комуникацијама („Службени гласник РС", бр.
44/10, 60/13-УС, 62/14 и 95/] 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 ван гарантног рока, обликована по
партијама, за период од три године, број 1-02-4042-20/19, доде.љује се уговор за:
1) Партију I— одржавање елужбених возила марке Шкода, понуђацу „Ауто куl-iа Компресор
продаја аутомобила" д.о.о. ул. Жоржа Клемансоа број 19, Београд, за понуду број 1-02-4042-20/19-17
од 29.8.2019. године у 9.23 часова, у износу од 1.435.760,00 динара без ПДВ;
2) Партију 11 — одржавање службеник возила марке Мерцедес, понуђачу „Ауто кyfiia
Компресор продаја аутомобила" д.о.о. ул. Жоржа Клемансоа број 19, Београд, за понуду број 1-024042-20/19-17 од 29.8.2019. године у 9.23 часова, у износу од 751.185,00 динара без ПДВ;

3) Партију III — одржавање возила марке VW, понуђачу „PORSCHE INTER AUTO S" д.о.о.
ул. Зрењанински пут бр. 1 1, 11210 Београд, за понуду број 1-02-4042-20/19-15 од 27.8.2019. године у
14.38 часова, у износу од 1.002.512,50 динара без ПДВ;
4) Партију IV — одржавање службених возила марке Опел, понуђачу „Ауто кyfiia Компресор
продаја аутомобила" д.о.о. ул. Жоржа Клемансоа број 19, Београд, за понуду број 1-02-4042-20/19-17
од 29.8.2019. године у 9.23 часова, у износу од 396.295,00 динара без ПДВ;

5) Партију VI — одржавање службеник возила марке Renault, понуђачу „Ауто куliа Компресор
продаја аутомобила" д.о.о. ул. Жоржа Клемансоа број 19, Београд, за понуду број 1-02-4042-20/19-17
од 29.8.2019. године у 9.23 часова, у износу од 477.400,00 динара без ПДВ;

6) Партију VII — одржавање возила марке NISSAN, понуђачу „Ауто кyfiia Компресор продаја
аутомобила" д.о.о. ул. Жоржа Клемансоа број 19, Београд, за понуду број 1-02-4042-20/19-17 од
29.8.2019. године у 9.23 часова, у износу од 876.035,00 динара без ЛДВ.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Јавна набавка услуга — одржавање возила ван гарантног рока, обликована по партијама, за

период од три године, спроводи се у отвореном поступку у складу са Одлуком о покретањујавне
набавке број 1-02-4042-20/ 19 од 5.7.2019. године.
Предмет јавне набавке су услуге — одржавање службеник возила, ван гарантног рока,
обликоване по партијама, за период од три године:
Партија I— Одржавање возила марке Шкода;
Партија II — Одржавање возила марке Мерцедее;

Партија III - Одржавање возила марке VW;
Партија IV - Одржавање возила марке Опел;
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Партија V- Одржавање возила марке ЛАДА;

Партија VI - Одржавање возила марке RENAULT;
Партија VII - Одржавање возила марке NISSAN.
Назив и ознака из општег речника набавке је: 50110000-9-Услуге поправки и одржавања
моторник возила и припадајуће опреме.
Процењена вредност јавне набавке укупно износи 10.200.000,00 динара без ПДВ, од чега по
партијама:
Партија I- Процењена вредност износи 5.500.000,00 динара без ПДВ;
Партија I1- Процењена вредност износи 1.100.000,00 динара без ПДВ;
Партија III - Процењена вредност износи 1.400.000,00 динара без ПДВ;
Партија IV - Процењена вредност износи 550.000,00 динара без ПДВ;
Партија V- Процењена вредност износи 800.000 динара без ПДВ;
Партија VI - Процењена вредност износи 500.000 динара без ПДВ;
Партија VII - Процењена вредност износи 350.000 динара без ПДВ.
Позив за подношење понуда објављен је на Порталу Управе за јавне набавке, на Порталу
службеник гласила Републике Србије и база прописа и на Порталу Паручиоца - Регулаторне агенције
за електронске комуникације и поштанске услуге (у даљем тексту: Паручилац), Београд, ул.
Палмотићева бр. 2, дана 26.7.2019. године.
У року за подношење понуда, Комисија за јавну набавку (у даљем тексту: Комисија),
образована Решењем директора Наручиоца, број 1-02-4042-20/19-1 од 5.7.2019. године, је дана
13.8.2019. године и 22.8.2019. године, донела и објавила Одлуке о измени конкурсне документације,
са Обавештењем о продужењу рока за подношење понуда, са 27.8.2019. године у 10.00 часова по
локалном времену на 29.8.2019. године у 10.00 часова по локanном времену.
У року за подношење понуда, до 29.8.2019. године до 10.00 сати по локалном времену,
благовремено су поднете понуде следеfiiик понуђача:

1) „PORSCHE INTER AUTO S" д.о.о., ул. Зрењанински пут бр. 11, 11210 Београд, заведена
под бројем 1-02-4042-20/19-15 од 27.8.2019. године у 14.38 часова, за Партију III - Одржавање возила
марке V W;

2) „Autokomerc" д.о.о. ул. Светог Саве бр. 84/с 11271 Београд, заведена под бројем 1-024042-20/19-16 од 28.8.2019. године у 12.27 часова, за Партију III - Одржавање возила марке VW;
3) „Ауто куl-iа Компресор продаја аутомобила" д.о.о. ул. Жоржа Клемансоа бр. 19, Београд,
заведена под бројем 1-02-4042-20/19-17 од 29.8.2019. године у 9.23 часова, за Партију 1- одржавање
возила марке Шкода, Партију 11 - одржавање возила марке Мерцедес, Партију IV - одржавање возила

марке Опел, Партију V1 - одржавање возила марке RENAULT u Партију VII - одржавање возила
марке NISSAN.
Комисија је, последњег дана за подношење понуда, односно дана 29.8.2019. године, са
почетком у 10.35 сати по локалном времену, обавилајавно отварање благовремено поднетик понуда,
у присуству овлашћеног представника понуђача „Ауто кyI-ia Компресор продаја аутомобила" д.о.о.
ул. Жоржа Клемансоа бр. 19, Београд.
Пакон отварања и читања понуде, те након провере да ли су приложени сви докази о
испуњености обавезних и доданих услова, без упуштања у стручну оцену, Комисија је утврдила да
код достављеник понуда нема недостатака.
Овлашl-iени представник понуђача је изјавио да нема примедби на сам поступак отварања
понуда и изјавио да им се Записник о отварању понуда пошаље редовном и електронском поштом.
Поступак отварања понуда завршенје у 1 1.10 часова.
Записник о отварању понудаје након израде послат понуђачима електронском и редовном
поштом.
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Након израде Записника о отварању понуда, Комисија је наставила са радом и приступила
деталљном прегледу и стручној оцени, како би утврдила да ли су поднете понуде прихватљиве и
одговарајуће.
Дана 5.9.2019. године, Комисија је у поступку стручне оцене понуда за Партију V—
одржавање возила марке ЛАДА утврдила до дана 29.8.2019. године, до 10.00 часова по локалном
времену није поднета ниједна понуда.
Комисија је предложила директору Паручиоца да, сагласно чл. 3, 105, 107. и 109. Закона о
јавним набавкама, донесе Одлуку о обустави поступка јавне набавке услуга — одржавање возила ван
гарантног рока, обликована по партијама, за период од три године, број 1-02-4042-20/19, за Партију V
— одржавање возила марке ЛАДА, те да по стицању законскик услова, поступак јавне набавке за
Партију V— одржавање возила марке ЛАДА понови.
Дана 5.9.2019. године донета је и објављена Одлука о обустави поступка за Партију V—
одржавање возила марке ЛАДА.
Дана 9.9.2019. године Комисија је упутила овлашliеном увознику и дистрибутеру возила
марке Шкода — Ауто Чачак д.о.о. Коњевиl-iи 66, 32103 Чачак, како би се утврдило да ли је понуђач
„Ауто ку1i-а Компресор продаја аутомобила" д.о.о. ул. Жоржа Клемансоа бр. 19, Београд, за Партију I
— одржавање службеник возила марке Шкода, испунио зактевани текнички капацитет.
Паиме, Комисијаје у конкурсној документацији, у Одељку III — Услови за учешl-iе у поступку
јавне набавке и упутство како се доказује испуњеност услова, део II Додатни услови за учешl-iе у
поступку јавне набавке, сагласно чл. 76. Закона о јавним набавкама, Партија I(Шкода), тачка 2) Да
располаже неопкодним текничким капацитетом, дефинисала да се под неопкодним текничким
капацитетом за Партију I подразумева да понуђач има сервис за преглед и поправку понуђене марке
возила, са стандардизованим-специјализованим алатима, дијагностичким и тест апаратима за
идентификацију квара који су одобрени и сертификовани од стане произвођача возила, најмање девет
фиксник-стабилних дизалица минималне носивости од минимум 2 тоне, лимарско-фарбарску
радионицу (или уговор са лимарско-фарбарском радионицом код које би се поправљала возила),
опрему за ласерску реглажу трапа, а све сагласно важећим прописима и стандардима за ову врсту
посла и спецификацији предмета набавке, као и да сервис мора да поседује најмање девет
обележених пракинг места у оквиру сервиса, из разлога безбедности аутомобила која морају бити
ограђена и обезбеђена.
Као доказ да понуђач поседује тражене дизалице, лимарско-фарбарску радионицу и опрему за
ласерску реглажу трапа, Комисија је дефинисала да понуђачи достављају Изјаву дату под
материјалном u кривичном одговорношfiiу, потписану и оверену од стране овлашћеног лица (текст
Изјаве мора да садржи најмање следеће: Изјављујем под материјсиіном и кривичном одговорношћу да
поседујем пгражене диза гице, лимарско-фарбарску радионицу и опрему за ласерску реглажу трапа за
ПартиЈУ 1)•
Као доказ да понуђач поседује обезбеђен паркинг понуђач доставља фотографије паркинг
места.
Као доказ да понуђач поседује стандардизоване-специјализоване алате, дијагностиче и тест
апарате за идентификацију квара који су одобрени и сертификовани од стане произвођача возила
доставља пописне листе основник средстава или фактуре о куповини стандардизованикспецијализованик алата, дијагностиких и тест апарата за идентификацију квара.
У понуди понуђача „Ауто куliа Компресор продаја аутомобила`` д.о.о. ул. Жоржа Клемансоа
бр. 19, Београд, за Партију 1— одржавање службеник возила марке Шкода, као доказ о поседовању
стандардизованик-специјализованих алата, дијагностичких и тест апарата за идентификацију квара
који су одобрени и сертификовани од стане произвођача возила марке Шкода, понуђач је доставио
Регистар основник средстава (пописне листе) са стањем на дана 31.12.2018. године из којег се види
назив дијагностичког уређаја:
1) 31-50 dijagnostika VAs 02.
Дана 2.9.2019. године, Наручилац је од понуђача зактевао додатно појашњење понуде, са
ближим описом дијагностичког уређаја који поседује (пун назив и ознаку), као и изјашњењем
везаним за висину сервиса.
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Дана 5.9.2019. године, понуђач је доставио појашњење у коме описује да је у питању

дијагностички уређај VAS 5054А ODIS V2.0 diagnostic too1, Mu1ti-Language (VW, AUDI, SKODA,
SEAT), као и даје висина минимално 4м.
Комисијаје од овлашliеног увозника и дистрибутера возила мерке Шкода — Ауто Чачак д.о.о.
Коњевићи 66, 32103 Чачак, зактевала да се изјасни да ли је наведи уређај за идентификацију квара
одобрен и сертификован од стане произвођача возила марке Шкода.
Као рок за достављање одговора Комисијаје одредила најкасније до 13.9.2019. године.
Дана 1 1.9.2019. године, овлашl-iени увозник и дистрибутера возила марке Шкода — Ауто Чачак
д.о.о. Коњевиliи 66, 32103 Чачак, доставио је појашњење везано за дијагностички уређај у коме је
наведено следеliе:
Ауто Чачак д.о.о. као овлашћениувозник и дистрибутер возила, резервних делова и додатне
опреме за возила Шкода следи ynyme произвођача и својим сервисним партнерима (овлашћеним
Шкода сервисима у Србији) дистрибуира дијагносrпичку опрему управо према захrпевима
nроизводађа. Сам увозник се не бави анализираrbем дијагностичког хардвера и софтвера aeћ користи
оно штоје nроизвођач прописао у датом моменту и може гарантовапги да nponucauy дијагностичку
опрему nоседују сви овлашl`iени Шкода сервиси anu не и остали који се баве сервисирањем возила.
Серinификовану дијагностичку опрему од сrпране Шкоде могу набавити искључиво
овлашћени сервисери у сервисној мрежи. Сама набавка дијагностичке опрсме на тржишnгу, другим
каналима за неовлашћене сервисе је могућа, и колико је нама nознато врши се неометано (све
информације о понуди могу се пронаћи на интсрнеnгу) а да nu се ради о оригиналној дијагносrпичкој
опреми, то свакако не можемо знати поготову не на основу навода да се ради о сертификованом
VAS 5054А уређају.
Ако Вам може бити од помоћи, у прилогу Вам достављам извод тренутно актуелног
дијагностичког уређаја (VAS 6160Е) из понуде ироизвођача Шкода као и уређаја (V4S 5054А) којије
наведен у nонуди а који се код нас третира као ,, дијагностичка глава" за конекцију возила са
дијагностичким уређајем и као rпаква, без дијагностичког уређаја, у овлашћеним сервисима нема
функгуију.
Ранг листа за Партију 111:

1) Прворангирани понуТјач „PORSCHE 1NTER AUTO S" д.о.о. ул. Зрењанински пут бр. 11,
11210 Београд, за понуду 1-02-4042-20/19-15 од 27.8.2019. године у 14.38 часова у износу од
1.002.512,50 динара без ПДВ;

2) Другорангирани понуђач „Autokomerc" д.о.о. ул. Светог Саве бр. 84/с 11271 Београд, за
понуду бројем 1-02-4042-20/19-16 од 28.8.2019. године у 12.27 часова у износу од 1.131.701,70 динара
без ПДВ.
Пакон завршене стручне оцене понуда Комисија је предложила директору Наручиоца да
сагласно 3, 107. и 108. Закона, донесе Одлуку о додели уговора:
Партија I— одржавање службеник возила марке Шкода:
Понуда заведена под бројем 1-02-4042-20/19-17 од 29.8.2019. године у 9.23 часова, понуђача
„Ауто кyfiia Компресор продаја аутомобила" д.о.о. ул. Жоржа Клемансоа број 19, Београд, у износу од
1.435.760,00 динара без ПДВ;
Партија II — одржавање службеник возила марке Мерцедес:
Понуда заведена под бројем 1-02-4042-20/19-17 од 29.8.2019. године у 9.23 часова, понуђача
„Ауто кућа Компресор продаја аутомобила" д.о.о. ул. Жоржа Клемансоа број 19, Београд, у износу од
751.185,00 динара без ПДВ;
Партија III — одржавање возила марке V W:
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Понуда заведена под бројем 1-02-4042-20/19-15 од 27.8.2019. године у 14.38 часова, понуђача

„PORSCHE INTER AUTO S" д.о.о. ул. Зрењанински пут бр. 11, 11210 Београд, у износу од
1.002.5 12,50 динара без ПДВ;
Партија IV — одржавање службеник возила марке Опел:
Понуда заведена под бројем 1-02-4042-20/19-17 од 29.8.2019. године у 9.23 часова, понуђача
„Ауто кућа Компрееор продаја аутомобила" д.о.о. ул. Жоржа Клеманеоа број 19, Београд, у износу од
396.295,00 динара без ПДВ;

Партија VI — одржавање службеник возила марке Renault:
Понуда заведена под бројем 1-02-4042-20/19-17 од 29.8.2019. године у 9.23 чаеова, понуђача
„Ауто кућа Компресор продаја аутомобила" д.о.о. ул. Жоржа Клемансоа број 19, Београд, у износу од
477.400,00 динара без ПДВ;
Партија VII — одржавање возила марке NISSAN:
Понуда заведена под бројем 1-02-4042-20/ 19-17 од 29.8.2019. године у 9.23 часова, понуђача
„Ауто кylia Компресор продаја аутомобила" д.о.о. ул. Жоржа Клемансоа број 19, Београд, у износу од
876.035,00 динара без ПДВ;
Комисија је напоменула да цене у понудама за оквирне количине коју су дате, елуже
искључиво за избор најповољнијег понуђача, а укупан износ који Iie бити реализован у овој јавној
набавци за време трајања уговора од три године је ограничен Финансијским планом и Планом
набавки Паручиоца и завиеиliе од броја реализованик појединачних услуга.
Комисија је сачинила Извештај о стручној оцени понуда, који је, заједно са Записником о
отварању понуда и целокупном документацијом насталом у поетупку јавне набавке, доетавила
директору Паручиоца на даље одлучивање.
Па основу Извештаја Комисије о етручној оцени понуде, сагласно члану 108, а у вези са чл. 3,
105. и 107. Закона, донетаје одлука као у диепозитиву.

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

ДИРЕКТОР

др Владица Тинтор

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