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БрОј : 1 -02-4042- 14/20-9
Датум: 08.10.2020.

Бе0град
На ОенОву чл. 17. ЗакОна 0 електрОнеким кОмуникацијама („Сл. глаеник РС", бр. 44/10,
60/ іЗ -уС, 62/14 и 95/18 - др. закОн), чл. 21. Статута РегулатОрне агенције за електрОнеке
кОмуникације и пОштанеке уелуге („Сл. глаеник РС", бр. 125/14 и 30/16), чл. 109. ет. 1.
ЗакОна 0 јавним набавкама („Сл. глаеник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем текету:
ЗакОн) и Извештаја КОмиеије за јавну набавку бр. 1-02-4042-14/20-8 Од 07.10.2020. гОдине,
директОр РегулатОрне агенције за електрОнске кОмуникације и пОштанеке уелуге (у даљем

текету:наручилац),дОн0еи

ОДЛУКУ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА
у отвореном поступку за јавну набавку услуга - Редовно одржавање објекта КМЦ
Београд
бр. 1-02-4042-14/20

Обуетавља ее ОтвОрени п0етупак јавне набавке уелуга - Редовно одржавање објекта
КМЦ Београд, бр. 1-02-4042-14/20.
Образложење
На ОенОву Одлуке 0 пОкретању ОтвОренОг п0етупка бр. 1-02-4042-14/20 Од 23.04.2020.
гОдине, зајавну набавку уелуга - РедОвн0 Одржавање Објекта КМЦ Бе0град, назив и Ознака из
Општег речника набавки: Уелуге Одржавања и пОправки - 50000000, прОцењене вредн0ети
3.000.000 динара, наручилац је дОне0 Решење 0 ОбразОвању КОмиеије за јавну набавку бр. 102-4042-14/20-1 Од 23.04.2020. гОдине, кОја је припремила КОнкурену дОкументацију бр. 102-4042-14/20-3 Од 28.08.2020. гОдине и иетОвремен0 Објавила ПОзив за пОднОшење пОнуда и
КОнкурену дОкументацију, на ПОрталу јавник набавки и интернет етраници наручи0ца.
КОмиеија за јавну набавку је, дана 28.09.2020. гОдине, епрОвела п0етупак Отварања
пОнуда, 0 чему је еачинила Запиеник 0 Отварању пОнуда бр. 1-02-4042-14/20-6 Од 28.09.2020.

гОдине а накОн тОга приетупила прегледу и етручнОј Оцени пОнуда, 0 чему је еачинила

Извештај 0 етручнОј Оцени пОнуда бр. 1-02-4042-14/20-8 Од 07.10.2020. гОдине, у кОјем је

кОнетатОван0:

да је благОвремен0, тј. д0 дана 28.09.2020. гОдине, д0 10:00 чае0ва, примљена 1
пОнуда, пОнуђача:
V

1. KODAR ENERGOMONTAZA DOO, 11080 Београд-3емун, Аутопут за 3агреб
22, кОд наручи0ца заведена пОд бр. 1-02-4042-14/20-5 од 28.09.2020. године, у
09:34 чае0ва.
Број под којимје понуда заведена код понуђача: БТК0023 Од 28.09.2020. гОдине
Назив или шифра понуђача: KODAR ENERGOMONTAŽA DOO
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Понуђена иена:
Укупна цена без ПДВ-а: 4.828.186,00 динара
ИзнОс ПДВ-а: 965.637.200,20 динара
- Укупна цена са ПДВ-Ом: 5.793.823,20 динара
Подаци из понуде коiи су одређени као елементи критериivма:
- Укупна цена без ПДВ-а: 4.828.186,00 динара
Дрvги подаии из понуде:
- ПОнуда се пОднОси: самОсталн0
РОк плаћања: 45 дана Од дана пријема захтева за плаћање
- Начин плаћања: сукцесивним уплатама на рачун пОнуђача
УслОв плаћања: пОнуђачу није дОзвОљен0 да захтева аванс
РОк за дОстављање РаднОг налОга: 3 дана
Максимални рОк извршења: 15 дана
Мест0 извршења: КМЦ Бе0град, ПрОте Матеје 15, ДОбанОвци
Гарантни рОк за извршене услуге: 24 месеца
Гарантни рОк за материјал и Опрему: у складу са услОвима пр0извОђача
РОк важења пОнуде: 30 дана
даје приликОм прегледа и стручне Оцене пОнуда Одбијена пОнуда пОнуђача:

1. KODAR ENERGOMONTAŽA DOO - понуда бр. 1-02-4042-14/20-5 од
28.09.2020. године, са пОнуђенОм ценОм Од 4.828.186,00 динара без ПДВ-а,
Одбијена је ка0 наприкватљива, јер пОнуђач није дОказа0 да испуњава дОдатни
услОв у пОгледу пОслОвнОг капацитета, да је пОнуђач у пери0ду кОји није дужи
Од 3 гОдине Од дана истека рОка за пОднОшење пОнуда, реализОва0 најмање 2
угОвОра 0 Одржавању Објекта/ата.
Наиме, пОнуђач је у складу са упутствОм как0 се дОказује испуњенОст ОвОг
дОдатнОг услОва, наведеним у табели на страни 8 КОнкурсне дОкументације, за
тачку 2 ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ пОд тачкама 1) и 2), дОстави0 пОпуњен и
пОтписан Образац списак референтних извршених услуга у кОјем је пОпуни0
пОдатке за 6 реализОваних угОвОра, ка0 и 6 ПОтврда референтних наручилаца
кОје прате списак референтних извршених услуга.
УвидОм у дОстављене дОказе, утврђен0 је да је 5 угОвОра закључен0 са
наручи0цем ОДС ЕПС Дистрибуција Бе0град, за „ИзвОђење електрОмОнтажних
и грађевинсдких радОва и набавка материјала за пОтребе измештања мерних
места и планскОг преузимања - Ужице, Чачак, АранђелОвац", умест0 за
тражен0 Одржавање Објекта/ата. ТакОђе, у Обрасцу списак референтних
извршених услуга нису наведени тражени називи Објеката на кОјима су вршене
референтне услуге Одржавања Објекта/ата, Осим за 1 угОвОр закључен са

наручи0цем VIP MObi1e Бе0град, за кОји је наведен назив Објекта Дата центар
Бе0град, али у ПОтврди референтнОг наручи0ца је наведен0 да је исти
закључен за извОђење грађевинских и инсталатерских радОва на

РекОнструкцији Дата центра Бе0град, а не за тражен0 Одржавање Објекта.
Свих 6 дОстављених ПОтврда референтних наручилаца, издат0 је ради учешћа у
неким другим јавним набавкама, а не ради учешћа у ОвОм пОступку јавне
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набавке, как0 је тражен0 у Обрасцу пОтврда референтнОг наручи0ца на страни
30 Ове кОнкурсне дОкументације.
да накОн спрОведене стручие Оцене пОнуда и Одбијања једине приспеле пОнуде, нису
испуњени услОви за доделу ОквирнОг спОразума, јер није прибављена ниједна
прихватљива пОнуда, те је Комисија за јавну набавку предлОжила наручи0цу
дОнОшење Одлуке 0 Обустави поступка, у складу са чл. 109. ст. 1. ЗакОна.
На оснОву Извештаја 0 стручнОј оцени пОнуда, дОнетаје Одлука ка0 у диспОзитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: ПрОтив Ове Одлуке мОже се пОднети захтев за заштиту права,
у рОку Од 10 дана Од дана Објављивања Одлуке на ПОрталу јавних набавки.
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