Република Србија
ОПШТИНА ПРИБОЈ
03 бр: 404-8 ЈН бр.10/19
28.01.2020. год.
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и
68/15) и Извештаја комисије о стручној оцени понуда 03 бр. 404-1-1 од 27.01.2020.
године за отворени поступак јавне набавке за избор приватног партнера и доделу
jавног уговора о јавно-приватном партнерству за вршење услуга реконструкције,
рационализације и одржавања система јавног осветљења применом мера уштеде
енергије на територији општине Прибој, ЈН бр.10/19, председник Општине Прибој
доноси
ОДЛУКУ
о додели уговора
1. УСВАЈА СЕ Извештај комисије о стручној оцени понуда 03 бр. 404-1-1 од
27.01.2020. год. за отворени поступак јавне набавке за избор приватног партнера
и доделу jавног уговора о јавно-приватном партнерству за вршење услуга
реконструкције, рационализације и одржавања система јавног осветљења
применом мера уштеде енергије на територији општине Прибој.
2. Уговор о јавној набавци додељује се групи понуђача: „Petrol d.o.o. Beograd –
носилац посла и члан групе Smart Energy Investment Kft, ogranak SEI Beograd са
подизвођачем Електромонтажа д.о.о. Краљево, бр. понуде 03/44 од 13.01.2020.
године.
3. Укупна вредност уговора износи 101.448,75 еура (без ПДВ-а), односно
11.930.748,36 РСД без ПДВ у динарској противвредности на дан отварања
понуда по средњем курсу Народне банке.
4. Ову одлуку објавити на порталу Управе за јавне набавке и на интернет страници
наручиоца у року од три (3) дана од дана доношења.
Образложење
Одлуком председника општине Прибој 03 бр. 404-292 од 06.11.2019. год. покренут је
отворени поступак јавне набавке за избор приватног партнера и доделу jавног уговора о
јавно-приватном партнерству за вршење услуга реконструкције, рационализације и
одржавања система јавног осветљења применом мера уштеде енергије на територији
општине Прибој, ЈН бр.10/19.
Позив за подношење понуда и конкурсна документација објављени су на порталу
Управе за јавне набавке и на сајту наручиоца www.priboj.rs дана 07.11.2019. године,
измене конкурсне документације 18.12.2019., 27.12.2019. и 06.01.2020. год. и
обавештење о продужењу рока за подношење понуда 27.12.2019.године.
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До истека рока за подношење понуда, 14.01.2020.године до 12,00 часова, примљене су
понуде понуђача, и то:
Ред. Заводни
бр. бр.
03/44
1.
2.

03/53

Назив или шифра
подносиоца понуде

Датум
пријема

Час
пријема

Petrol d.o.o. Beograd

13.01.2020.

12:50

Feman d.o.o. Jagodina

14.01.2020.

10:44

Комисија за јавну набавку образована 03 бр. 404-292-1 од 06.11.2019. године
приступила је јавном отварању понуда дана 14.01.2020. године, са почетком у 12,15
часова, у просторијама наручиоца, Општина Прибој, ул. 12. јануар бр.108, у присуству
представника понуђача и других присутних лица, о чему је вођен записник 404-104-1
од 14.01.2020. године.
Није било неблаговремених понуда.
Комисија за јавну набавку је приступила отварању понуде према датуму и времену
подношења и у записнику констатовала податке из обрасца понуде и присутност доказа
тражених Законом и конкурсном документацијом ЈН бр. 10/19:
1. Понуђач Petrol d.o.o. Beograd, ул. Патријарха Димитрија 12в, Београд; мат.бр.
17454404, ПИБ 102485196, понудио је цену од 101.448,75 еур (без ПДВ-а).
Понуду подноси као група понуђача са:
Smart Energy Investment Kft, ogranak SEI Beograd, ул. Булевар Краља Александра 84/3;
Београд;
са подизвођачем Електромонтажа д.о.о. Краљево,ул. Аеродромска бр. 7,Краљево.
Рок трајања понуде је 60 дана.
Проценат укупне вредности набавке који ће извршити Подизвођач: 6%
Део предмета набавке који ће извршити Подизвођач: Демонтажа старих и
монтажа нових ЛЕД светиљки, набавка додатног материјала, уградња управљачког
система, координација на терену, припрема терена и оперативно, превентивно и
интервентно одржавање ЈО током трајања уговорног периода.
Достављени узорци:
1. за тип светиљке Voltana 08 Samsung LH351C LEDs@500 mA/nW/5136;
профил 1, произвођач Schreder;
2. за тип
светиљке Voltana 08 Samsung LH351C
LEDs@1000
mA/nW/5136/cust.dimm; профил 2, произвођач Schreder;
3. за тип светиљке Teceo S16 LEDs@700 mA/nW/5245/cust.dimm.; профил 3,
произвођач Schreder;
4. за тип светиљке Teceo S16 LEDs@700 mA/nW/5283/cust.dimm.; профил 4,
произвођач Schreder;
5. за тип светиљке Teceo S24 LEDs@800 mA/nW/5283/cust.dimm.; профил 5,
произвођач Schreder;
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6. за тип светиљке KAZU 16 LEDs@720 mA/nW/5137/FlatPC Smooth cust.dim.;
профил 6, произвођач Schreder;
7. за тип светиљке Neos 3 64 LEDs@350 mA/nW/5120; профил 7, произвођач
Schreder;
8. за тип светиљке Neos 3 64 LEDs@500 mA/nW/5120; профил 8, произвођач
Schreder;
9. upravljački sistem 1 kom DVB 2006.
2. Понуђач Feman d.o.o. Jagodina, ул. Вихорска бр.1, Јагодина; мат.бр.07367619,
ПИБ 101322472, понудио је цену од 42.713.740,00 дин без ПДВ-а.
Понуђач наступа самостално.
Јавно отварање понуда завршено је у 14,00 часова.
Наручилац:

Општина Прибој

Редни број набавке:

ЈН бр.10/19

Врста поступка:

отворени поступак

Предмет јавне набавке отворени поступак за избор приватног партнера и доделу jавног
уговора о јавно-приватном партнерству за вршење услуга реконструкције,
рационализације и одржавања система јавног осветљења применом мера уштеде
енергије на територији општине Прибој.
Назив и ознака из општег речника набавки:
• 71314200 Услуге у вези са управљањем енергијом
• 71314300 Саветодавне услуге у вези са енегетском ефикасношћу
• 50232100 Услуге одржавања уличне расвете
• 50232110 Пуштање у рад уређаја јавне расвете
• 45316000 Радови на инсталацији расветних и сигналних система
Енергетска услуга која је предмет јавне набавке према допунском речнику
класификована је у одељку К (Остала својства за енергетику и дистрибуцију воде), у
групи А (Својства за енергетику и дистрибуцију воде) под:
• КА03 За електричну опрему
• КА04 За електричне инсталације
Средњи курс еура на дан 14.01.2020.год. износи 117,6037 динара.
Процењена вредност (без ПДВ-а) ЈН бр. 10/19 износи 116.500.000,00 дин. (без ПДВ-а).
Вредност уговора (без ПДВ-а):
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101.448,75 еура (без ПДВ-а),
односно 11.930.748,36 РСД без ПДВ

Комисија је пре састављања извештаја о стручној оцени понуда, извршила преглед
достављених узорака, у присуству представника понуђача Petrol d.o.o. Beograd, те је
записником о отварању достављених узорака 03 бр: 404-3 од 21.02.2020.год.
констатовано да су узорци достављени у кутијама, сваки узорак је обележен типом
светиљке, категоријом улице за коју је намењен, називом произвођача и називом
понуђача. Кутије су достављене неоштећене. Узорак управљачког система је такође
достављен упакован са обележеним типом и произвођачем.
Чланом 3. став 1. тачка 33. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12,
14/15 и 68/15) прописано је „прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју
наручилац није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава,
нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ
процењене вредности јавне набавке“.
Чланом 107. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15)
прописано је „наручилац је дужан да у поступку јавне набавке, пошто прегледа и оцени
понуде, одбије све неприхватљиве понуде.“
Приликом стручне оцене понуда, комисија је ценила исправност доказа тражених
Законом и конкурсном документацијом ЈН бр. 10/19:
1. Носилац посла Petrol d.o.o. Beograd и члан групе Smart Energy Investment Kft
Beograd са подизвођачем Електромонтажа д.о.о. Краљево доставили су обрасце
тражене конкурсном документацијом ЈН бр. 10/19. Такође, носилац посла је
доставио споразум чланова групе о учешћу у заједничкој понуди бр. 20
закључен 09.01.2020. год. између Petrol d.o.o. Beograd и Smart Energy Investment
Kft ogranak SEI Beograd.
Petrol d.o.o. Beograd, као и подизвођач Електромонтажа д.о.о. Краљево су доставили
изјаву и копију решења о упису у Регистар понуђача Агенције за привредне регистре
као доказ о испуњености обавезних услова из чл. 75. став 1-4. ЗЈН.
Члан групе Smart Energy Investment Kft ogranak SEI Beograd је, као доказ о испуњености
обавезних услова, доставио:
1) извод из регистра Агенције за привредне регистре;
2) уверење Другог основног суда у Београду да правно лице није осуђивано за
кривична дела из надлежности основних и виших судова од 30.12.2019. год.;
3) уверење Вишег суда у Београду, Посебно одељење за организовани
криминал да правно лице није осуђивано за кривична дела из надлежности
Посебног одељењa за организовани криминал од 31.12.2019.год.;
4) уверење МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није
осуђиван од 03.12.2019.год.;
5) Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле
пореске обавезе по основу јавних прихода од 08.01.2020. год.;
6) уверење Градске управе града Београда да нема доспелих обавеза по основу
изворних локалних јавних прихода закључно са 30.12.2019.год.
У погледу испуњености додатног услова финансијског капацитета, Petrol d.o.o.
Beograd је доставио биланс стања и биланс успеха са мишљењем овлашћеног ревизора
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за 2016., 2017. и 2018. годину, а члан групе Smart Energy Investment Kft ogranak SEI
Beograd је доставио биланс стања и биланс успеха за 2017. и 2018. годину којим су
доказали да остварени годишњи пословни приход у претходне три обрачунске године
(2016, 2017. и 2018.) премашује тражени износ од 300.000.000,00 динара.
У погледу додатног услова пословног капацитета, понуђач је за услов - а) да је
закључио најмање три јавна уговора у којима је успешно извршена имплементација
мера уштеде енергије, по моделу уговора о енергетској услузи за примену мера
побољшања енергетске ефикасности и уштедама у оперативним трошковима јавног
осветљења, када су корисници из јавног сектора, са LED светиљкама, а не само са
изворима светла, односно LED „сијалицама“, нити изворима светлости, нити
тракама и започео период гарантовања и одржавање система, у претходне три (3)
године (2016.,2017. и 2018.), а у којима је извршена имплементација са обимом посла од
најмање 3.800 комада LED светиљки укупно и најмање три (3) уговора у којим су
инсталирани управљачки системи, доставио:
1.

копију Уговора о јавно-приватном партнерству за вршење услуга
реконструкције, рационализације и одржавања јавног осветљења у општини
Власотинце, закључен 31.05.2018.год., којим је имплементирано 3.673 комада
LED светиљки, попуњен и оверен образац 7 из поглавља VII конкурсне
документације и записник о имплементацији МУЕ ;

2.

копију Уговора о јавно-приватном партнерству за вршење услуга
реконструкције, рационализације и одржавања јавног осветљења у општини
Пландиште, закључен 14.05.2018.год., којим је имплементирано 1.307 комада
LED светиљки, попуњен и оверен образац 7 из поглавља VII конкурсне
документације и записник о имплементацији МУЕ ;

3.

копију Уговора о јавно-приватном партнерству за вршење услуга
реконструкције, рационализације и одржавања јавног осветљења у општини
Пожега, закључен 18.10.2018.год., којим је имплементирано 3.508 комада LED
светиљки, попуњен и оверен образац 7 из поглавља VII конкурсне
документације и записник о имплементацији МУЕ ;

4.

копију Уговора о јавно-приватном партнерству за вршење услуга
модернизације, рационализације и одржавања дела система јавног осветљења у
општини Свилајнац, закључен 26.06.2019.год., којим је имплементирано 1.644
комада LED светиљки, попуњен и оверен образац 7 из поглавља VII конкурсне
документације и записник о имплементацији МУЕ ;

5.

копију Уговора о јавно-приватном партнерству за вршење услуга
реконструкције и модернизације система јавног осветљења применом мера
уштеде енергије са ЛЕД технологијом на територији општине Стара Пазова,
закључен 25.04.2019.год., којим је имплементирано 8.003 комада LED светиљки,
попуњен и оверен образац 7 из поглавља VII конкурсне документације и
записник о имплементацији МУЕ ;

- за додатни услов пословног капацитета - да поседује SRPS ISO 9001; SRPS ISO 14001;
SRPS ISO 45001:2018 (уколико Понуђач поседује важећи сертификат SRPS OHSAS
18001:2008 исти ће бити прихваћен од стране Наручиоца); SRPS ISO 27001; SRPS EN
ISO 50001 или одговарајуће приложити копије сертификата, понуђач је доставио:
5

- Petrol d.o.o. Beograd је доставио копије важећих сертификата ISO 9001, ISO 14001,
OHSAS 18001;
- Smart Energy Investment Kft ogranak SEI Beograd је доставио копије важећих
сертификата ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 27001 и ISO 50001.
- за додатни услов пословног капацитета - да има задoвoљавајућу пoслoвну спoсoбнoст
– репутацију,oднoснo репутацију такву да су пoнуђач, сваки члан групе понуђача,
подизвођач и сва њихова власнички повезана лица све уговоре и пословне односе са
Републиком Србијом и директним и индиректним корисницима Буџета Републике
Србије у периоду од десет (10) година пре објављивања јавног позива, извршавали и
извршавају на квалитетан начин, чланови групе понуђача Petrol d.o.o. Beograd и
Smart Energy Investment Kft ogranak SEI Beograd са подизвођачем Електромонтажа
д.о.о. Краљево су доставили попуњен и оверен образац – Изјава (Образац XIV) из
конкурсне документације којим потврђују да je сваки члан групе понуђача и
подизвођач и сва њихова власнички повезана лица све уговоре и пословне односе са
Републиком Србијом и директним и индиректним корисницима Буџета Републике
Србије извршавали и извршавају на квалитетан начин.
У погледу испуњености додатног услова техничког капацитета, понуђач је доставио:
1. испис из читача, копију и потврду о важности саобраћајне дозволе за теретно
возило Zastava New Turbo Rival 35.10 HD са уграђеном корпом за рад на висини
од max 12 m, у власништву подизвођача и копију стручног налаза о извршеном
прегледу и провери опреме за рад;
2. копију уговора о закупу закљученог дана 09.01.2020.год. између СЗР
„Горионик“ Салаковац и Електромонтажа д.о.о. Краљево за два камиона са
хидрауличном платформом/корпом висине min 16 m, испис из читача, копију
саобраћајне дозволе и копију стручног налаза о извршеном прегледу и провери
опреме за рад.
У погледу кадровског капацитета, подизвођач
доставио је:

Електромонтажа д.о.о. Краљево

1. копију М-А обрасца за А.Ј., копију лиценцу бр.350 и потврде ИКС-а;
2. копију М-А обрасца за А.В., копију лиценцу бр.450 и потврде ИКС-а;
3. потврда да су запослени електромонтери опремљени и обучени за упоребу алата
и опреме за рад на ниском и средњем напону као и за рад на висини, са списком
алата и опреме коју користе;
4. копију М-3А обрасца за Ђ.А., уговора о раду, копија потписаног и овереног
листа евиденције о запосленима оспособљеним за безбедан и здрав рад, изјава
радника о задужености и оспособљености за руковање личним и колективним
средствима заштите, извештај о извршеном периодичном лекарском прегледу
запосленог, уверење о завршеној обуци за прву помоћ и уверење о стручној
оспособљености за безбедну употребу хидрауличне платформе издату од стране
Института за квалитет радне и животне средине „1.мај“ д.о.о. Ниш;
5. копију М-3А обрасца за М.Н., уговора о раду, копија потписаног и овереног
листа евиденције о запосленима оспособљеним за безбедан и здрав рад, изјава
радника о задужености и оспособљености за руковање личним и колективним
средствима заштите, извештај о извршеном периодичном лекарском прегледу
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запосленог, уверење о оспособљености за пружање прве помоћи и уверење о
стручној оспособљености за руковаоца хидрауличне платформе издато од
стране Института за образовање, заштиту на раду, заштиту животне средине и
заштиту од пожара „27. јануар“ Ниш;
6. копију М-3А обрасца за М.С., уговора о раду, копија потписаног и овереног
листа евиденције о запосленима оспособљеним за безбедан и здрав рад, изјава
радника о задужености и оспособљености за руковање личним и колективним
средствима заштите, извештај о извршеном периодичном лекарском прегледу
запосленог, уверење о завршеној обуци за прву помоћ и уверење о стручној
оспособљености за руковаоца хидрауличне платформе издато од стране
Института за образовање, заштиту на раду, заштиту животне средине и заштиту
од пожара „27. јануар“ Ниш;
7. копију М-3А обрасца за Н.Б., уговора о раду, копија потписаног и овереног
листа евиденције о запосленима оспособљеним за безбедан и здрав рад, изјава
радника о задужености и оспособљености за руковање личним и колективним
средствима заштите, извештај о извршеном периодичном лекарском прегледу
запосленог, уверење о завршеној обуци за прву помоћ и уверење о стручној
оспособљености за безбедан и здрав рад хидрауличном платформом издато од
стране Института за квалитет радне и животне средине „1.мај“ а.д. Ниш;
8. копију М-3А обрасца за Т.А., уговора о раду, копија потписаног и овереног
листа евиденције о запосленима оспособљеним за безбедан и здрав рад, изјава
радника о задужености и оспособљености за руковање личним и колективним
средствима заштите, извештај о извршеном периодичном лекарском прегледу
запосленог, уверење о завршеној обуци за прву помоћ;
9. копију М-3А обрасца за В.Д., уговора о раду, копија потписаног и овереног
листа евиденције о запосленима оспособљеним за безбедан и здрав рад, изјава
радника о задужености и оспособљености за руковање личним и колективним
средствима заштите, извештај о извршеном периодичном лекарском прегледу
запосленог, уверење о оспособљености за пружање прве помоћи;
10. копију М-3А обрасца за М.Г., уговора о раду, копија потписаног и овереног
листа евиденције о запосленима оспособљеним за безбедан и здрав рад, изјава
радника о задужености и оспособљености за руковање личним и колективним
средствима заштите, извештај о извршеном периодичном лекарском прегледу
запосленог, уверење о оспособљености за пружање прве помоћи;
11. копију М-А обрасца за Н.Д., копија уговора о раду (достављена за Н.Б.), копија
потписаног и овереног листа евиденције о запосленима оспособљеним за
безбедан и здрав рад, изјава радника о задужености и оспособљености за
руковање личним и колективним средствима заштите, извештај о извршеном
периодичном лекарском прегледу запосленог (достављен за Н.Б.), уверење о
оспособљености за пружање прве помоћи;
Понуђач је доставио прелиминарно техничко решење које садржи опис начина на
који планира да испуни своје уговорне обавезе, технички опис понуђене опреме и
копију ENEC сертификата за сваки тип светиљке, као и:
•
•
•
•
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Тест отпорности на удар (IK тест) према стандарду EN 62262 или одговарајући;
Тест механичке заштите (IP тест) према стандарду EN 60598-1 или одговарајући;
Декларацију о усаглашености са CE знаком произвођача светиљки;
Прорачуне за карактеристични профил;

•
•
•
•
•
•
•

Гаранцију произвођача светиљки на мин 15 година;
изјаву произвођача о А+ или А++ класи енергетске ефикасности светиљки;
изјава произвођача светиљки да су сви наведени подаци тачни као и каталог
светиљки;
појединачни технички опис светиљки;
За управљачки систем достављен СЕ знак;
фотометријски прорачун за одређене категоризације путева;
Достављени .ldt фајлови произвођача светиљки за сваки тип светиљке ипсисан
на CD/DVD-у.

Носилац посла Petrol d.o.o. Beograd је доставио банкарску гаранцију за озбиљност
понуде у износу од 3% од вредности понуде без ПДВ-а, са роком важности 30 дана
дужим од периода важења понуде.
У складу са чл. 93. Закона о јавним набавкама, наручилац се, дана 22.01.2020.год.,
обратио понуђачу са захтевом да достави појашњење у погледу додатног услова
кадровског капацитета.
Наиме, конкурсном документацијом ЈН бр.10/19 је захтевано да понуђач има у радном
односу на неодређено време или по другом уговорном односу о раду у складу са
законом о раду ("Сл. Гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014,
13/2017-Одлука УС) и подзаконским актима најмање 8 (осам) електромонтера III
степена стручне спреме од чега најмање 4 (четири) оспособљених за рад на
хидрауличној платформи и аутокорпи.
У поступку стручне оцене понуда, комисија за ЈН бр. 10/19 је утврдила да је за
запосленог електромонтера Н.Д. достављено:
- копија М-А обрасца;
- копија потписаног и овереног листа евиденције о запосленима оспособљеним за
безбедан и здрав рад;
- лична писана изјава радника о задужености и оспособљености за руковање личним и
колективним средствима заштите;
- уверење о оспособљености за пружање прве помоћи.
Обзиром да се достављена копија уговора о раду и извештаја о извршеном
периодичном лекарском прегледу не односе на запосленог електромонтера Н.Д, већ на
електромонтера Н.Б., комисија се обратила понуђачу са захтевом за додатним
појашњењем.
Понуђач је у одговору који је достављен на мејл наручиоца дана 22.01.2020.год., а
потом и поштом 27.01.2020. год., доставио копију уговора о раду и извештаја о
извршеном периодичном лекарском прегледу запосленог Н.Д.
2. Понуђач Feman d.o.o. Jagodina је доставио попуњене:
 образац VII - Општи подаци о понуђачу - није уписан рок трајања понуде;
 Образац 5 - Испуњеност услова за учешће у јавној набавци;
 Образац 6 - Финансијски подаци понуђача за последње три фискалне године
(2016., 2017. и 2018.);
 Образац 8 - Образац понуде;
8

 Потписан Модел уговора о енергетској услузи за систем јавног осветљења
Општине Прибој путем јавно-приватног партнерства;
 Образац 11 - Трошкова припреме понуде;
 Образац 12 - Изјава о независној понуди
 Oбразац 13 – Изјава о поштовању обавеза из чл. 75 став 2 Закона.
 Образац 7 - Искуство у извођењу реконструкције или адаптације јавног
осветљења / искуство у извођењу радова на јавном осветљењу и
реконструкцији, одржавању и управљању на више година LED јавним
осветљењем – достављен непопуњен;
 Образац 9 - Образац структуре цене, достављен непопуњен;
 Образац 14 - Изјава о репутацији, достављен непопуњен.
Feman d.o.o. Jagodina је доставио изјаву и копију решења о упису у Регистар понуђача
Агенције за привредне регистре као доказ о испуњености обавезних услова из чл. 75.
став 1-4. ЗЈН.
У погледу испуњености додатног услова финансијског капацитета, Feman d.o.o.
Jagodina је доставио образац БОН-ЈН за 2016., 2017. и 2018.год. којим је доказао да
остварени годишњи пословни приход у претходне три обрачунске године (2016, 2017. и
2018.) премашује тражени износ од 300.000.000,00 динара.
Понуђач је, у погледу испуњености додатног услова пословног капацитета, доставио
копије важећих сертификата ISO 9001, ISO 27001, ISO 45001, ISO 14001.
У погледу испуњености додатног услова техничког капацитета, Feman d.o.o.
Jagodina је доставио:
1. испис из читача, копију полисе осигурања за теретно возило Renault Maxity 130
DXI Maxity 110.35/5 и копију стручног налаза о извршеном прегледу и провери
опреме за рад за хидрауличну полужну камионску дизалицу са платформом за
напон до 1000 V, max висине 12m, хидрауличну полужну камионску дизалицу са
платформом за напон до 1000 V, max висине 16m и за телескопски виљушкар са
платформом за напон до 1000 V, max висине 16,2m ;
2. испис из читача, копију полисе осигурања за теретно возило Nissan CabStar
35.11, копија стручног налаза о извршеном прегледу и провери опреме за рад за
хидрауличну полужну камионску дизалицу са корпом, max висине 17,8 m;
3. испис из читача, копију полисе осигурања за теретно возило Nissan CabStar
35.11, копија стручног налаза о извршеном прегледу и провери опреме за рад за
за хидрауличну полужну дизалицу са корпом max висине 17 m.
У погледу кадровског капацитета, понуђач Feman d.o.o. Jagodina доставио је:
1. копију М-А обрасца за С.Ж., потврде ИКС-а за лиценце бр.450, 350 и 203 и
копију уговора и анекса уговора о допунском раду;
2. копију М-А обрасца за Д.В., копију лиценце бр.450 и 350, потврде ИКС-а и
копију уговора и анекса уговора о допунском раду;
3. копију М-А обрасца за З.Д., уговора о раду, копија потписаног и овереног листа
евиденције о запосленима оспособљеним за безбедан и здрав рад, уверење да је
стручно оспособљен за безбедан рад на рад на дизалици са платформом,
уверење за безбедан и здрав рад при раду са свим врстама мердевина, извештај
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о извршеном периодичном лекарском прегледу запосленог и уверење о
практичној оспособљености за рад на висини на пословима одржавања уличне
расвете и за руковаоца хидрауличном полужном камионском дизалицом са
платформом издато од стране „МД Пројект Институт“ д.о.о. Ниш;
4. копију М-А обрасца за М.Ђ., уговора о раду, копија потписаног и овереног листа
евиденције о запосленима оспособљеним за безбедан и здрав рад, уверење да је
стручно оспособљен за безбедан рад на рад са опремом са платформом за рад на
висини, уверење да је стручно оспособљен за безбедан рад у близини напона,
уверење за безбедан и здрав рад при раду са свим врстама мердевина, извештај
о извршеном периодичном лекарском прегледу запосленог;
5. копију М-А обрасца за Ј.Ј., уговора о раду на одређено време, копија потписаног
и овереног листа евиденције о запосленима оспособљеним за безбедан и здрав
рад, уверење да је стручно оспособљен за безбедан рад на рад са опремом са
платформом за рад на висини, уверење да је стручно оспособљен за руковаоца
хидрауличне корпе, уверење за безбедан рад у присуству ниског и високог
напона, уверење да је практично оспособљен за рад на висини на пословима
монтаже електро опреме и безбедан и здрав рад при раду са свим врстама
мердевина, извештај о извршеном периодичном лекарском прегледу
запосленог;
6. копију М-А обрасца за М.Ј., уговора о раду, копија потписаног и овереног листа
евиденције о запосленима оспособљеним за безбедан и здрав рад, уверење да је
стручно оспособљен за безбедан рад са опремом са платформом за рад на
висини, уверење да је стручно оспособљен за безбедан рад у близини напона,
уверење за безбедан и здрав рад при раду са свим врстама мердевина, извештај
о извршеном периодичном лекарском прегледу запосленог;
7. копију М-А обрасца за Б.Д., уговора о раду, копија потписаног и овереног листа
евиденције о запосленима оспособљеним за безбедан и здрав рад, уверење да је
стручно оспособљен за безбедан рад са опремом са платформом за рад на
висини, уверење да је стручно оспособљен за за безбедан рад у присуству
ниског и високог напона, уверење за безбедан и здрав рад при раду са свим
врстама мердевина, извештај о извршеном периодичном лекарском прегледу
запосленог;
8. копију М-А обрасца за М.Ш., уговора о раду, копија потписаног и овереног
листа евиденције о запосленима оспособљеним за безбедан и здрав рад, уверење
да је стручно оспособљен за безбедан рад у близини напона, уверење за
безбедан и здрав рад при раду са свим врстама мердевина, извештај о
извршеном периодичном лекарском прегледу запосленог;
9. копију М-А обрасца за Д.А., уговора о раду, копија потписаног и овереног листа
евиденције о запосленима оспособљеним за безбедан и здрав рад, уверење да је
стручно оспособљен за безбедан рад са опремом са платформом за рад на
висини, уверење да је стручно оспособљен за безбедан рад у близини напона,
уверење за безбедан и здрав рад при раду са свим врстама мердевина, извештај
о извршеном периодичном лекарском прегледу запосленог;
10. копију М-А обрасца за Д.С., уговора о раду, копија потписаног и овереног листа
евиденције о запосленима оспособљеним за безбедан и здрав рад, уверење да је
практично оспособљен за руковаоца хидрауличном полужном камионском
дизалицом са платформом, уверење да је практично оспособљен за рад на
висини на пословима одржавања уличне расвете, уверење за безбедан рад у
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близини напона и безбедан и здрав рад при раду са свим врстама мердевина,
извештај о извршеном периодичном лекарском прегледу запосленог.
Понуђач Feman d.o.o. Jagodina је доставио:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Тест отпорности на удар (IK тест) према стандарду EN 62262 или одговарајући;
Тест механичке заштите (IP тест) према стандарду EN 60598-1 или одговарајући;
Декларацију о усаглашености са CE знаком произвођача светиљки;
Прорачуне за карактеристични профил;
Изјава о гаранцији произвођача светиљки на 15 година;
изјаву произвођача о А++ класи енергетске ефикасности светиљки;
изјава да су сви наведени подаци о понуђеним светиљки тачни као и каталог
светиљки;
изјаву о компонентама светиљки;
фотометријски прорачун за одређене категоризације путева.

Понуде које су одбијене и разлози за њихово одбијање:
Понуда понуђача Feman d.o.o. Jagodina се одбија као неприхватљива сходно чл. 106
ст.1 тачка 2) Закона о јавним набавкама из разлога што понуђач није доставио
документацију којом доказује да испуњава додатни услов пословног капацитета
захтеваног у делу V конкурсне документације ЈН бр.10/19 Услови за учешће у
поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство о доказивању испуњености
тих услова под а) као ни копију важећег сертификата ISO 50001. У погледу кадровског
капацитета, понуђач није доставио копију лиценце за запосленог С.Ж.
Такође, понуда понуђача Feman d.o.o. Jagodina се одбија као неприхватљива сходно
чл.106 ст.1 тачка 3) ЗЈН из разлога што понуђач није доставио банкарску гаранцију за
озбиљност понуде. Понуђач уз понуду није доставио узорке који су захтевани
конкурсном документацијом ЈН бр.10/19, што је констатовано записником о отварању
понуда 03 бр.404-104-1 од 14.01.2020.год. Понуђач није доставио .ldt фајлове
произвођача светиљки за сваки тип светиљке исписан на CD/DVD-у. Понуђач није
навео рок трајања понуде у обрасцу понуде.
Оцењивање и рангирање понуде заснива се на следећим критеријумима „економски
најповољније понуде“:
Елементи критеријума за доделу уговора су:
1. Нето садашња вредност укупних трошкова уговора – NPV(C)
Понуда са највишом понуђеном Нето садашњом вредношћу укупних трошкова уговора
– NPV(C)najviša добија максималан број пондера 90.
Б1 = 90 *NPV(C)manja / NPV(C)najviša
2. Уштеда годишње потрошње електричне енергије – ГУЕЕ
Понуда са највишом понуђеном Уштедом годишње потрошње електричне енергије ГУЕЕnajviša добија максималан број пондера 10.
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