MEЂУНAРOДНИ ПOЗИВ ЗA ПOДНOШEЊE ПOНУДE
Назив Пројекта: SMATSA Модернизација система контроле летења – SUSAN Програм
Назив Зајмопримца: Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд
Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд (у даљем тексту:
“Зајмопримац”) је закључила уговор о кредиту са Европском инвестиционом банком –
ЕИБ (у даљем тексту “Банка”) – за финансирање дела трошкова Пројекта - SMATSA
Модернизација система контроле летења.
Овај међународни позив за подношење понуда се односи на уговор за део Пројекта Изградња објекта и приводне инфраструктуре радарске станице Бесна Кобила. У оквиру
радарске станице, планирана је изградња торња са радарском куполом и објекат
радарске станице у који се смештају радарски систем, енергетска, телекомуникациона
и IT опрема, систем за противпожарну заштиту, систем видео надзора и остали пратећи
системи, као и изградња приводне инфраструктуре која треба да повеже објекат са
локалним инфраструктурних системима. Објекат радарске станице је пројектован као
једноспратна зграда (П+1) у делу око торња са радарском куполом, док је торањ са
радарском куполом пројектован као петоспратна зграда са куполом (П+5+К). Укупна
површина објекта износи 1010,45 m².
Оквирно време реализације овог уговора је у периоду од марта 2020. године до августа
2021. године.
Сви понуђачи су позвани да учествују у поступку набавке.
Понуђач мора де испуни следеће услове за учествовање који су детаљно описани у
Конкурсној документацији, а који укључују између осталог:
(1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;
(2) дa ни понуђач, нити билo кo, укључуjући понуђачеве дирeктoрe, зaпoслeнe,
aгeнтe или пoдугoвaрaчe, укoликo пoстoje, рaдeћи у имe понуђача уз
oдгoвaрajућe oвлaшћeњe или уз знaње или сaглaснoст понуђача, или уз пoдршку
понуђача, ниje укључeн, нити ћe сe укључивaти у билo кaквe прoтивзaкoнитe
рaдњe (кaкo је дeфинисaла Банка) у вeзи сa поступком набавке или у извршeњу
билo којих рaдoвa, испoруци рoбe или извршењу услуге за извођење радова на
изградњи објекта и приводне инфраструктуре радарске станице Бесна Кобила;
(3) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној
територији;
(4) да је у поступку набавке SUS-RSBK-2019 - Набавка радова на изградњи објекта
и приводне инфраструктуре радарске станице Бесна Кобила, Понуђач поштовао
све зaкoнe o рaду у примeни, обавезе које произилазе из прописа о заштити на
раду, нaциoнaлнe и мeђунaрoднe стaндaрдe у oблaсти зaштитe живoтнe
срeдинe, здрaвљa и сигурнoсти, укључуjући и oнe сaдржaнe у билo кojoj
рeлeвaнтнoj кoнвeнциjи Meђунaрoднe oргaнизaциje рaдa (MOР), и мeђунaрoдним
спoрaзумимa o зaштити живoтнe срeдинe, као и да нема забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде;

(5) да има, или ће прибавити у року од двадесет-осам (28) календарских дана од
датума пријема Одлуке о додели уговора, важећу дозволу надлежног органа за
обављање делатности која је предмет набавке:
I.
Важеће Овлaшћeњe зa прojeктoвaњe и извoђeњe стaбилних Систeмa зa
гaшeњe пoжaрa и oвлaшћeње зa прojeктoвaњe и извoђeњe стaбилних
Систeмa зa дojaву пoжaрa, издату од стране надлежног органа:
Mинистарства унутрашњих послова Републике Србиje - Сeктор зa вaнредне
ситуације, Упрaвa зa прeвeнтивну зaштиту, у складу са важећим Законом о
заштити од пожара Републике Србије;
II.
Важеће решење надлежног органа - Републичког геодетског завода за
обављање делатности која је предмет набавке, које је прописано
Правилником о лиценци за рад геодетске организације и геодетској лиценци
(„Сл. гласник РС“ бр. 33/10 и 2/15), односно лиценцу за рад геодетске
организације, и то за израду техничке документације за извођење
геодетских радова и стручни надзор над извођењем геодетских радова, за
које је предвиђена израда главног пројекта, као и израду пројеката
геодетског обележавања у области урбанистичког планирања, извођење
геодетских радова за које је предвиђена израда главног пројекта, извођење
геодетских радова у поступку одржавања катастра непокретности и
одржавања катастра водова, као и реализацију пројеката геодетског
обележавања у области урбанистичког планирања и израду геодетских
подлога у инжењерско-техничким областима за које се не израђује главни
пројекат.
(6) Финансијски капацитет:
I.
да је Понуђач у претходној години остварио укупан пословни приход
најмање у износу једнаком процењеној вредности набавке; и
II.
да Понуђач нема евидентиране дане блокаде рачуна у претходних 12
месеци пре објављивања позива за подношење понуда. У случају
заједничке понуде овај услов треба да испуни сваки члан групе;
(7) Пословни капацитет:
I.
да је Понуђач у периоду од 5 година које претходе објављивању
међународног позива за подношење понуде, претходним Наручиоцима или
Инвеститорима, извео радове на изградњи најмање три објекта
високоградње са припадајућим електроенергетским и телекомуникационим
инсталацијама и опремом (трансформаторска станица и/или агрегатско и
непрекидно напајање и/или телекомуникационе инсталације и опрема), у
укупној вредности EUR 2.600.000,00
II.
да је понуђач у периоду од 5 година које претходе објављивању
међународног позива за подношење понуде, претходним Наручиоцима или
Инвеститорима извео радове на изградњи најмање 15 km кабловских
водова 10(20)kV.
III.
да је понуђач у периоду од 5 година које претходе објављивању
међународног
позива
за
подношење
понуде,
претходним
Наручиоцима/Купцима, испоручио, уградио и пустио у рад најмање 2 UPS
уређаја, минималне снаге од по 60 kVA.
IV.
да је понуђач у периоду од 5 година које претходе објављивању
међународног
позива
за
подношење
понуде,
претходним
Наручиоцима/Купцима, испоручио, уградио и пустио у рад најмање 2 дизел
електрична агрегата минималне снаге од по 200kVA.
V.
дa Понуђач поседује следеће сертификате издате од стране акредитоване
организације:
i.
ISO 9001 - Систем менаџмента квалитетом;
ii.
ISO 14001 - Систем менаџмента заштитом животне средине и

iii.

OHSAS 18001 – Систем управљања заштитом здравља и
безбедношћу на раду или ISO 45001 – Систем управљања
безбедношћу и здрављем на раду.

(8) Технички капацитет:
- Да у тренутку подношења понуде, Понуђач располаже (да је власник или да
обезбеђује путем лизинга) следећoм механизацијом и опремом у потпуном
радном стању:
I.
1 камион носивости 7-9 t;
II.
1 камион-путар за превоз запослених и материјала;
III.
1 камион кипер минималне носивости 7 t
IV.
1 комбинирка- комбинована машина за ископ и утовар;
V.
1 багер са гусеницама – ровокопач носивости до 5 t или 1 скид-стира
(утоваривач) на точковима.
(9) Кадровски капацитет:
I.
Да Понуђач има радно ангажована следећа лица по основу уговору о раду
на неодређено време која ће бити ангажована на извршењу предметног
уговора:
i.
Дипломираног инжењера архитектуре, са важећом лиценцом АИ 0201 – област Архитектура, односно лиценцама издатим пре ступања на
снагу важећег правилника 400 – Одговорни извођач радова објеката
високоградње и унутрашњих инсталација водовода и канализације
и/или са лиценцом 401 – Одговорни извођач радова архитектонскограђевинских конструкција и грађевинско-занатских радова на
објектима високоградње
ii.
Дипломираног грађевинског инжењера, са важећом лиценцама ГИ 0401.1 и/или ГИ 04-04.1 – област Грађевинско инжењерство односно
лиценцама издатим пре ступања на снагу важећег правилника 410 –
Одговорни извођач радова грађевинских конструкција и грађевинскозанатских радова на објектима високоградње, нискоградње и
хидроградње и/или 411 - Одговорни извођач радова грађевинских
конструкција и грађевинско - занатских радова на објектима
високоградње,
iii.
Дипломираног инжењера машинства, са важећом лиценцом МИ 0601.1 – област машинско инжењерство, односно лиценцом издатом пре
ступања на снагу важећег правилника 430 – Одговорни извођач
радова термотехнике, термоенергетике, процесне и гасне технике,
iv.
Дипломираног инжењера електротехнике, са важећом лиценцом ЕИ
05-01.1 – област електро-техничко инжењерство, односно лиценцом
издатом пре ступања на снагу важећег правилника 450 – Одговорни
извођач радова електроенергетских инсталација ниског и средњег
напона,;
v.
Дипломираног инжењера електротехнике, са важећом лиценцом ЕИ
05-03.1– област електро-техничко инжењерство, односно лиценцом
издатом пре ступања на снагу важећег правилника 453 – Одговорни
извођач радова телекомуникационих мрежа и система;
vi.
Дипломираног инжењера геодезије, са важећом лиценцом ГеИ 08-01.1
– област геодетско инжењерство, односно лиценцом издатом пре
ступања на снагу важећег правилника 471 – Одговорни извођач
геодетских радова и/или геодетском лиценцом првог реда издатом
решењем Републичког геодетског завода.
vii.
Дипломираног инжењера са лиценцом за пројектовање и извођење
посебних система и мера заштите од пожара која обухвата област –

viii.

Израда пројеката стабилних система за дојаву пожара и извођење
ових система;
Дипломираног инжењера са лиценцом за пројектовање и извођење
посебних система и мера заштите од пожара која обухвата област –
Израда пројеката стабилних система за гашење пожара и извођење
ових система;

Лице ангажовано на извршењу предметног уговора може поседовати више
лиценци из тачке I. подтачке од i. до viii.
II.

Да Понуђач има радно ангажована следећа лица по основу уговору о раду,
уговора о делу или уговора о привременим и повременим пословима, која
ће бити ангажована на извршењу предметног уговора:
i.
минимум 10 лица грађевинске струке;
ii.
минимум 5 лица машинске струке, од чега минимум једно (1) лице са
сертификатом за руковање са "F" гасовима и минимум једног (1)
сертификованог лемиоца са важећим сертификатом по стандарду ISO
13585;
iii.
минимум 5 лица електро струке,

Поседовање лиценци, доказа о радном ангажовању и сертификата за кадровски
капацитет није обавезно у тренутку подношења понуде и само је Понуђач коме је
додељен уговор, дужан да достави тражене доказе за кадровски капацитет, у року од
двадесет осам (28) календарских дана од датума пријема Одлуке о додели уговора.
У случају да понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да
испуни обавезне услове из тачака (1) до (4). Услове наведене под тачком (5), испуњава
понуђач из групе понуђача коме је поверено извршење дела набавке за који је потребно
доставити доказ о испуњености обавезног услова. Додатне услове из тачака од (6) до
(9), понуђачи из групе понуђача испуњавају заједно, осим услова из тачке (6)II и (7)V,
које мора испунити сваки понуђач из групе понуђача појединачно.
Критеријуми који ће се користити за оцењивање понуда је најнижа цена понуде која
испуњава услове и која је прихватљива.
Заинтересовани понуђачи могу добити додатне информације и извршити увид у
Конкурсну документацију, сваког радног дана у Републици Србији, у периоду од 9,00 –
13,00 часова по локалном времену, на следећој адреси:
Контакт особа: Милица Вујић
Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд,
Трг Николе Пашића 10, 11000 Београд, Република Србија
Тел: +381 11 321 8017
Факс: +381 11 324 0456
e-mail: rg.susanrsbk@smatsa.rs
Заинтересовани понуђачи су дужни да најаве намеру вршења увида у Конкурсну
документацију, један радни дан пре доласка, тако што ће послати захтев за вршење
увида на напред наведену електронску адресу заједно са одговарајуће потписаном,
Изјавом о чувању поверљивих података која је доступна на следећој адреси:
http://www.smatsa.rs/SUSAN/Statement-RSBK.pdf. Представник понуђача који врши увид
у Конкурсну документацију, мора поседовати одговарајуће овлашћење за вршење
увида.

Неповратна накнада за куповину Конкурсне документације износи:
(1) стотину (100) ЕУР уколико се врши лично преузимање на напред наведеној
адреси, или
(2) две стотине (200) ЕУР уколико се захтева достава путем брзе поште,
или противвредност одговарајућег износа у РСД која се утврђује коришћењем званичног
средњег девизног курса Народне банке Србије важећег на дан објављивања предметног
Међународног позива за подношење понуда у ''Службеном гласнику Европске уније''.
Инструкције за плаћање у РСД:
Корисник:
Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд
Банка Корисника:
Banca Intesa AD, Beograd
Број рачуна:
160-888-31
Сврха:
Накнада за тендер SUS-RSBK-2019
Инструкције за плаћање у ЕУР:
Корисник:
Serbia and Montenegro Air Traffic Services SMATSA Llc
/RS35160005010001380863
Банка Корисника:
DBDBRSBG
Banca Intesa AD, Beograd
Milentija Popovića 7B, Belgrade
Republic of Serbia
Посредник:
BCITITMM
Intesa Sanpaolo SpA, Milano, Italy
Сврха:
Накнада за тендер SUS-RSBK-2019

У случају личног преузимања Конкурсне документације на напред наведеној адреси,
заинтересован понуђач је дужан да изврши најаву два дана раније тако што ће послати
захтев за лично преузимање Конкурсне документације на назначену електронску пошту
Зајмопримца, заједно са доказом да је извршио плаћање одговарајуће неповратне
накнаде. Захтев за преузимање Конкурсне документације мора да садржи име
потенцијалног понуђача и контакт податке особе која ће бити званично лице понуђача
за сву комуникацију у току поступка набавке (име и презиме контакт особе, позиција код
понуђача, е-mail и телефон), са приложеном потписаном, Изјавом о чувању поверљивих
података која је доступна на следећој адреси: http://www.smatsa.rs/SUSAN/StatementRSBK.pdf. Представник понуђача ће приликом преузимања Конкурсне документације
доставити одговарајуће овлашћење за преузимање.
У случају доставе Конкурсне документације путем брзе поште, заинтересовани понуђач
је дужан да пошаље захтев за доставу конкурсне документације путем брзе поште на
напред назначену електронску пошту Зајмопримца, заједно са доказом да је извршио
плаћање одговарајуће неповратне накнаде. Захтев за преузимање конкурсне
документације мора да садржи име потенцијалног понуђача и контакт податке особе
која ће бити званично лице понуђача за сву комуникацију у току поступка набавке (име
и презиме контакт особе, позиција код понуђача, е-mail и телефон), са приложеном,
одговарајуће потписаном, Изјавом о чувању поверљивих података која је доступна на
следећој адреси: http://www.smatsa.rs/SUSAN/Statement-RSBK.pdf. Зајмопримац не
сноси одговорност за доставу документације путем брзе поште.
Преузимање Конкурсне документације или достава исте путем брзе поште, је
условљена уплатом одговарајуће неповратне накнаде и достављањем потписане
Изјаве о чувању поверљивих података.
Понуду може поднети само понуђач који је потписао Изјаву о чувању поверљивих
података, било у својству самосталног понуђача или као учесник у групи понуђача.

Банкарска гаранција за озбиљност понуде у износу од 78.000 ЕУР или еквивалентно која
испуњава услове из Конкурсне документације, мора бити достављена уз сваку понуду.
Понуде се достављају у ковертама или кутијама, са назнаком: „Понуда за набавку
радова на изградњи објекта и приводне инфраструктуре радарске станице Бесна
Кобила - НЕ ОТВАРАТИ“ најкасније до 30. јануара 2020. године у 10:00 часова по
локалном времену, на адресу:
Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд,
Трг Николе Пашића 10, 11000 Београд, Република Србија
Понуде ће се одмах отварати, у присуству представника понуђача који одлуче да
присуствују.

