РЕПУБЛИКА СРБИЈА
НАРОДНА СКУПШТИНА
03 Број 404-8/6-16-29
04. мај 2016.године
Београд

На основу члана 109. став 1. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“, број
124/12,14/15,68/15), члана 76. Правилника о набавкама, Извештаја о стручној оцени понуда за јавну
набавку ЈН бр. 6/16, 03 Број 404-8/6-16-28, и овлашћења из решења генералног секретара Народне
скупштине 03 бр. 1423/15 од 22.05.2015. године, д о н о с и м
ОДЛУКУ
О ОБУСТАВИ ОТВОРЕНОГ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ Бр. 6/16

1. Обуставља се отворени поступак јавне набавке радова - реконструкција система
дојаве и гашења пожара у објекту Народне скупштине Републике Србије у Краља Милана 14 и 16., ЈН
бр. 6/16, јер нису испуњени услови за доделу уговора.
2. Ову одлуку објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца, у року
од три дана од дана доношења одлуке.

Образложење
Наручилац је дана2015. године донео Одлуку о покретању отвореног поступка 03 број 404-8/6-16, од
22.02.2016. године за јавну набавку радова – реконструкција система дојаве и гашења пожара у
објекту Народне скупштине Републике Србије у Краља Милана 14 и 16., ЈН бр. 6/16.
За наведену јавну набавку Наручилац је објавио позив за подношење понуда на Порталу јавних
набавки ина интернет страници Народне скупштине Републике Србије.
Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавању записника о отварању понуда 03 број
404-8/6-16-26 од 06.04.2016. године, Комисија за јавну набавку је сачинила извештај о стручној оцени
понуда 03 број 404-8/16-16-28 од 04.05.2016. године.
Предмет поступка је обустављен после истека рока за подношење понуда.
Разлог за подношење понуда: у року за подношење понуда поднете су све неодговарајуће и
неприхватљиве понуде.
1. Предмет јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавки
Предмет јавне набавке ЈН 6/16 су радови- Реконструкција система дојаве и гашења пожара у
објекту
Народне скупштине Републике Србије у Краља Милана 14 и 16.
Ознака из ОРН: 35111500 – Систем за гашење пламена.
2. Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а): 9.000.000,00 динара без ПДВ-а.
3. Основни подаци о понуђачима:
Благовремено, до 10 часова, до дана 06.априла 2016. године, 3 (три) понуђача су доставила
своје понуде:

Број под којим је
понуда заведена
03 бр. 404-8/6-16-23
Понуда бр. 1

03 бр. 404-8/6-16-24
Понуда бр. 2

03 бр. 404-8/6-16-25
Понуда бр. 3

Понуђач
(назив, улица , број и место)
Заједничка понуда Групе понуђача:
1)SECURITON“ d.o.o. Београд,
Данила Лекића Шпанца 31, носилац посла
2)„ПОСЛОВНИ ОБЈЕКТИ“ а.д. Београд,
Масарикова 5/2 , члан Групе
Заједничка понуда Групе понуђача:
1) „TVI“ d.o.o. Београд, Стојана Матића 44/2,
носилац посла
2) „Tehno Vinča“ d.o.o. Београд, Трговачка 81/8,
члан Групе
Заједничка понуда Групе понуђача:
1) „MACCHINA SECURITY“ d.o.o.
Београд, Владимира Поповића 6/6/А606,
носилац посла
2) „LUNATRONIK“ d.o.o. Београд,
Пожешка 36, члан Групе

датум
пријема

час
пријема

06.04.2016.

9,05

06.04.2016.

9,12

06.04.2016.

9,40

Понуђач-носилац посла „Securiton“d.o.o. Београд, ул. Данила Лекића Шпанца 31,матични број:
17406787, ПИБ: 100394517,
Понуђач-носилац посла „TVI“d.o.o. Београд, ул.Стојана Матића 44/2, матични број: 20663987, ПИБ:
106707005
Понуђач -носилац посла „Macchina Security“d.o.o. Београд, ул.Владимира Поповића 6/6/А606,
матични
број: 17459554, ПИБ: 102704261

4. Анализа понуда, понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих
понуда:
4.1. С обзиром да су сва три понуђача понудила еквивалентну опрему, а у циљу израде извештаја о
стручној оцени понуда и добијања додатних објашњења која ће помоћи при прегледу, вредновању и
упоређивању понуда, Комисија за јавну набавку је дана 11.04.2016. године, писменим путем
затражила стручно мишљење пројектантске куће "ŠIPING" д.о.о., Београд-Земун, Драгана Ракића
20Е, по чијем је пројекту урађена техничка спецификација у конкурсној документацији, за јавну
набавку радова - реконструкција система дојаве и гашења пожара у објекту НСРС у Краља Милана 14
и 16 и са којим Наручилац има склопљен уговор о стручном консултовању-пројектантском надзору 03
број 404-8/6-16-8 од 18.03.2016. године.
Пројектантска кућа "ŠIPING" д.о.о., Београд-Земун, Драгана Ракића 20Е, доставила је стручну
анализу понуђене опреме у јавној набавци бр.6/16, заведену код Наручиоца 03 бр.404-8/6-16-27 од
21.04.2016 у којој се наводи:

„Сви понуђачи су понудили адекватне инсталациопне каблове, као и цеви и обујмице за
вођење истих.
Што се тиче опреме, свако од понуђача је понудио опрему различитих произвођача.
Понуђач „Securiton“d.o.o.,Београд,
Комплетна опрема ПП централа , модули за за проширење, улазно/излазни модули, аутоматски и
ручни јављачи пожара је произвођача Securiton. На основу достављених data scheet-ova понуђене
опреме, закључак је да уколико би се одлучили за Securiton-ову опрему морали би да промените и
постојећу опрема која је предвићена да се задржи. Разлози због којих мора да се замени постојећа
опрема:





Постојећи адресабилни аутоматски и ручни јављачи пожара не могу да се повежу на
новопонуђну Securiton-ову централу B5-SCP3020 јер су им различити комуникациони
протоколи,
Из истог разлога новопонуђени јављачи пожара не могу се повезати на постојеђу ПП
централу,
Модули адресабилне петље (B5-DXI2 Securiton) који су предвиђени за проширење постојеће
централе не могу да се уграде у постојећу централу, те исту морате заменити.
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Понуђач „TVI“d.o.o.,Београд,
Сва перифрна опрема улазно/излазне модули, адресабилне сирене, адресабилни аутоматски и
ручни јављачи пожара понуђена је према тендерској документацији. А понуђена ПП централа и
модул за проширење су произвођача Advanced. На основу достављених data scheet-ova понуђене
опреме, закључак је да уколико би се одлучили за понуду овог понуђача, могли би да задржимо
постојеће адресабилне јављаче пожара, али морала би да променимо постојећу ПП централу.
Разлози због којих мора да се замени постојећа ПП централа а може да се задржи периферна
адресабилна опрема:

 Постојећи адресабилни аутоматски и ручни јављачи пожара и понуђена ПП
централа Advanced користе исти комуникациони протокол Apollo XP 95, тако да се могу


задржати постојећи јављачи пожара.
Модули адресабилне петље (MXP-502 Advanced) који су предвиђени за проширење
постојеће централе не могу да се уграде у постојећу централу, те исту морте заменити.

Понућач „Macchina security“d.o.o.,Београд,
Комплетна опрема ПП централа , модули за за проширење, улазно/излазни модули, аутоматски и
ручни јављачи пожара је произвођача UTC Fire & Security. На основу достављених data scheet-ova
понуђене опреме, закључак је да уколико се одлучилите за опрему произвођача UTC Fire & Security
морали би да промените и постојећу опрему, која је предвиђена да се задржи.
Разлози због којих мора да се замени постојећа опрема:
 Понуђена опрема произвођача UTC Fire & Security за комуникацију са периферном,
адресабилном опремом користи 2000 series протокол, док постојећи адресабилни
аутоматски и ручни јављачи комуницирају преко Apollo XP 95 протокола и не могу да се
повежу на понуђену централу UTC Fire & Security.
 Постојећа централа ZETA - PR AL за комуникацију са периферном адресабилном опремом
користи Apollo XP 95 протокол, а новопонуђени адресабилни јављачи пожара комуницирају
преко 2000 series протокола, зато се новопонуђени јављачи пожара не могу повезати на
постојећу ПП централу.
 модули адресабилне петље (2X - LB UTC Fire & Security) који су предвиђени за проширење
постојеће централе не могу да се уграде у постојећу централу, те исту морате замени.“
Комисија је након прибављања стручног мишљења и извршене коначне стручне оцене понуда
утврдила следеће:
4.2. Одбијенa je заједничка понудa Групе понуђача „Securiton“d.o.o.,Београд, ул. Данила Лекића
Шпанца 31 носилац посла и „ПОСЛОВНИ ОБЈЕКТИ“ а.д. Београд, Масарикова 5/2 , члан Групе, број
понуде 2542/16 од 05.04.2013. године, код Наручиоца заведена под 03 Број 404-8/6-16-23..
Разлози за одбијање понуда:
Како понуђена опрема није компатибилна са постојећом опремом, и у супротности је са техничком
спецификацијом из конкурсне документације, заједничка понуда Понуђача „Securiton“d.o.o.,Београд, и
„ПОСЛОВНИ ОБЈЕКТИ“ а.д. Београд , је неодговарајућа.
Понуђена цена одбијене понуде: Укупна цена без ПДВ-а: 7.442.154,00 динара.
4.3. Одбијенa je заједничка понудa Групе понуђача „TVI“ d.o.o., Београд, Стојана Матића 44/2,
носилац посла и „Tehno Vinča“ d.o.o. Београд, Трговачка 81/8, члан Групе, број понуде 16-279 од
05.04.2016. године, код Наручиоца заведена под 03 Број 404-8/9-16-24.
Разлози за одбијање понуда:
Како понуђена опрема није компатибилна са постојећом опремом, и у супротности је са техничком
спецификацијом из конкурсне документације, заједничка понуда Понуђача „TVI“ d.o.o.,Београд, и и
„Tehno Vinča“ d.o.o. Београд је неодговарајућа.
Понуђена цена одбијене понуде: Укупна цена без ПДВ-а: 7.557.309,50 динара.
4.4. Одбијенa je заједничка понуда Групе понуђача „Macchina Security“d.o.o.,Београд, ул. Владимира
Поповића 6/6/А606, носилац посла и „LUNATRONIK“ d.o.o. Београд, Пожешка 36, члан Групе, број
понуде 05 од 05.04.2016. године, код Наручиоца заведена под 03 Број 404-8/9-16-25.
Разлози за одбијање понуда:
а) Како понуђена опрема није компатибилна са постојећом опремом, и у супротности је са техничком
спецификацијом из конкурсне документације, заједничка понуда Понуђача
„Macchina
security“d.o.o.,Београд, и „LUNATRONIK“ d.o.o. Београд, је неодговарајућа.
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б) У понуди понуђача „Macchina Security“d.o.o.,Београд уочени су и следећи битни недостаци понуде,
сходно члану 106. став 1. тачке 1. и 2. ЗЈН:
- Понуђач није доставио Решење МУП-а РС за обављање послова унапређења заштите од
пожара
-Понуђач није доставио Решење или лиценцу за обављање радиационе делатности Агенције за
онизујућа зрачења и нуклеарну сигурност Србије.
- Понуђач није доставио М обрасце за све, у понуди, наведене инжењере и сервисере.
- Понуђач није доставио копије Уговора о привременим и повременим пословима /радне књижица
за све, у понуди, наведене инжењере и сервисере.
Због горе наведених недостатака, сходно члану 3. став 1. тачка 32. и члану 106. став 1. тачка 1. и 2.
заједничка понуда понуђача „Macchina Security“ d.o.o.,Београд, и „LUNATRONIK“ d.o.o. Београд, је
неприхватљива.
Понуђена цена одбијене понуде: Укупна цена без ПДВ-а: 6.948.106,00 динара.
Комисија за јавну набавку је предлажила Наручиоцу да, сходно члану 109. став 1. Закона о јавним
набавкама, („Сл. Гласник Рс“ , број 124/12,14/15,68/15), донесе Одлуку о обустави поступка јавне
набавке радова- реконструкција система дојаве и гашења пожара у објекту Народне скупштине
Републике Србиуе у Краља Милана 14 и 16, ЈН бр.6/16, јер нису испуњени услови за доделу уговора.

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавну набавку и на основу законског
овлашћења донело одлуку о обустави поступка као у диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу,
a копија се истовремено доставља Републичкој комисији.
Рок за подношење захтева за заштиту права је
десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу
јавних набавки.

ПОМОЋНИК
ГЕНЕРАЛНОГ СЕКРЕТАРА
______________________
Светлана Јовановић

Доставити
- Одељењу за буџетске, финансијско – рачуноводствене
послове и послове јавних набавки,
- Групи за јавне набавке,
- Писарници.
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