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Број : 1-02-4047-44/ 19-13
Датум: 20.01.2020.
Београд
На основу члана 17. Закона о електронским комуникацијама („Службени гласник РС",
бр. 44/10, 60/13-УС, 62/14 и 95/18-др. закон), члана 21. Статута Републичке агенције за
електронске комуникације („Службени гласник РС", бр. 125/14 и 30/16) и чл. 3, 79. став 4,
105, 106. став 1. тачка 2), 107. и 109. 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 обустави поступка

У поступкујавне набавке мале вредности услуга - услуге дизајна за електронске и
штампане материјале, израде прелома и припреме за штампу, број 1-02-4047-44/19, одбија се
као неприхватљива понуда понуђача Издавачко предузеће Епоха д.о.о., Бакионица 66, 31210
Пожега, број 1-02-4047-44/19-7 од 23.12.2019. године у 9.22 сати.
Обуставља се поступак јавне набавке мале вредности услуга - услуге дизајна за
електронске и штампане материјале, израде прелома и припреме за штампу, број 1 -02-404744/19, јер нису испуњени услови за доделу уговора.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Јавна набавка услуга - услуге дизајна за електронске и штампане материјале, израде
прелома и припреме за штампу, покренута је у складу са Одлуком о покретању поступка
јавне набавке број 1-02-4047-44/19 од 28.11.2019. године.
Предмет јавне набавке су услуге - дизајн за електронске и штампане материјале,
израда прелома и припрема за штампу.
Пазив и ознака из општег речника набавке је: 79820000-8 Услуге у вези са штампањем.
Процењена вредностјавне набавке укупно износи 1.800.000 динара без ПДВ.
Позив за подношење понуда објављен је на Порталу Управе за јавне набавке и на
Порталу Иаручиоца - Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге
(у даљем тексту: Наручилац), Београд, ул. Палмотићева бр. 2, дана 9.12.2019. године.
Дана 11.12.2019. године, Комисија за јавну набавку (у даљем тексту: Комисија),
образована Решењем број 1-02-4047-44/19-1 од 18.11.2019. године, објавила је Одлуку о
измени конкурсне документације и измењену конкурсну документацију на Порталу Управе
зајавне набавке и на Порталу Наручиоца.
У року за подношење понуда, до 23.12.2019. године до 10.00 сати по локалном
времену, своју понуду је поднео понуђач Издавачко предузеће Епоха д.о.о., Бакионица 66,
31210 Пожега, заведена под бројем 1-02-4047-44/19-7 од 23.12.2019. године у 9.22 сати.
Комисија је последњег дана за подношење понуда, односно дана 23.12.2019. године,
са почетком у 10.30 сати по локалном времену, обавила јавно отварање благовремено
поднете понуде, у присуству овлашћеног представника понуђача.
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Пакон јавног отварања и читања понуде, те након провере да ли су приложени сви
докази о испуњености обавезник и доданик услова из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама
(у даљем тексту: Закон), без упуштања у стручну оцену, Комисија је утврдила да код
достављене понуде нема недостатака.
Овлашћени представник понуlјача је изјавио да нема примедби на поступак отварања
понуда и сагласан је да им се Записник о отварању понуда пошаље редовном и електронском
поштом.
Записник о отварању понудеје водио члан Комисије Слободан Матовиli.
Записник о отварању понуда је након израде послат понуђу редовном и
електронском поштом.
Поступак отварања понудеје завршен у 10.55 сати.
Након израде Записника о отварању понуде, Комисија је наставила са радом и
приступила детаљном прегледу и стручној оцени, како би утврдила да ли је понуда
прихватљива и одговарајућа.
Па основу детаљно прегледане понуде, а пре оцене исправности, Комисија је дана
27.12.2019. године, сходно одредбама чл. 77. и 79. Закона, упутила Захтев за достављање
потврда о испуњености додатног услова - пословног капацитета, понуђачу Издавачко
предузеће Епоха д.о.о., улица Бакионица 66, 31210 Пожега, за поднету понуду број 1-024047-44/19-7 од 22.12.2019. године у 9.22 сати.
Иаручилац је у конкурсној документацији дефинисао да се под неопкодним
пословним капацитетом подразумева да је понуlјач у претходне три године, рачунајући до
рока за подношење понуда (23.12.2016 - 23.12.2019), успешно реализовао најмање пет
уговора који за предмет имају дизајн за електронске и штампане материјале, израду прелома
и припрему за штампу 10 штампаник публикација обима од најмање 70 страна, од којих
најмање један уговор мора бити закључен са државним органом, органом аутономне
покрајине и органом локалне самоуправе или са другим правним лицем које по Закону о
јавним набавкама има статус наручиоца.
Као доказ испуњавања пословног капацитета Наручилац је одредио достављање
попуњеног, потписаног и овереног Обрасца - Референце понуlјача, заједно са Изјавом о

тачностима навода (Одељак XIII).
У поступку стручне оцене понуде, Комисија је, проверавајући пословни капацитет
понуlјача Издавачко предузеliе „Епоха" д.о.о., Бакионица 66, 31210 Пожега, утврдила да је
Образац - Референце понуђача попуњен на следеliи начин:
1) Тачка ред. бр. 1 Обрасца - Референце понуђача бр. 1, понуђач је у 2016. години
реализовао уговор са купцем Педагошки Завод Војводине Пови Сад, који за предмет има
припрему за штампу, прелом и штампа Књиге сажетака међународног научног скупа на тему
"Интеркултуралност у образовању".
2) Тачка ред. бр. 2 Обрасца - Референце понуђача бр. 1, понуђач је у 2018. години
реализовао уговор са купцем Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевца,
Јагодина, који за предмет има припрему за штампу, прелом и штампу публикације - Зборник
радова, стр. 596.
3) Тачка ред. бр. 4 Обрасца - Референце понуlјача бр. 1, понуђач је у 2018. години
реализовао уговор са купцем Универзитет у Крагујевцу, Педагошки факултет у Ужицу, који
за предмет има припрему за штампу, прелом и штампу публикације - Језик, култура,
образовање, стр. 712.
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4)

Тачка ред. бр. 4 Обрасца - Референце понуђача бр. 1, понуђач је у 2018. години

реализовао уговор са купцем Универзитет у Београду, Пољопривредни факултет, који за
предмет има припрему за штампу, прелом и штампу публикације - ISAS, стр. 295.
5)

Тачка ред. бр. 2 Обрасца - Референце понуђача бр. 2, понуђач је у 2017. години

реализовао уговор са купцем Клинички центар Србије, Београд, који за предмет има

припрему за штампу, прелом и штампу публикације - 3 часописа „АСТА CLINICA", стр.
232.
Скодно одредбама чл. 77. и 79. Закона, Комисија је од понуlјача захтевала да достави
доказе - Потврде референтник наручилаца, и то:
1) Педагошки Завод Војводине Нови Сад;
2) Факултет педагошкик наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина, Универзитет у
Крагујевцу;
3) Педагошки факултет у Ужицу;
4) Универзитет у Београду, Пољопривредни факултет;
5) Клинички центар Србије, Београд.
Комисија је захтевала да се доставе потврде са јасним описом предмета реализованог
уговора и са што више детаља, како би могла да се утврди истинитост навода у понуди.
Комисијаје понуђачу оставила рок од седам радних дана од дана достављања зактева.
Уколико понуђач не достави све тражене доказе у року од седам радних дана од дана
достављања захтева, Комисија $е његову понуду одбити као неприкватљиву, сходно
одредбама члана 79. став 4. Закона.
Увидом у повратницу (извештају о уручењу пошиљке), број AA000396740RS,
Комисијаје утврдила даје понуђач захтев примио дана 31.12.2019. године.
Дана 13.1.2020. године, понуђач је у захтеваном року, путем мејла, доставио потврде
референтник наручилаца, и то:
1) Потврду Електротекничког факултета, Универзитета у Београду;
2) Потврду Педагошког факултета у Ужицу;
3) Потврду Клиничког центра Србије, Београд.

Поред наведених потврда, понуђач је доставио и списак реализованик услуга са
Наручиоцем, и то према Уговору број 1-02-4042-24/17-23 од 13.3.2018. године који
реализован дана 13.3.2019. године, као и према Уговору број 1-02-4047-38/18-18 од 1.4.2019.
године који је на снази до 1.4.2020. године.
Разматрајући достављене потврде/доказе о испуњавању пословног капацитета
Комисија је констатовала да је понуlјач од пет захтеваних, доставио потврде од само три
референтна наручиоца.
Такође, понуђач је доставио списак реализованих услуга са Паручиоцем иако се то од
њега није тражило из разлога што Паручилац има податке о реализованом Уговору број 1-024042-24/17-23 од 13.3.2018. године, који је понуђач и навео у својој понуди.
Понуђач је на списак реализованик услуга са Наручиоцам уврстио и Уговор број 1-024047-38/18-18 од 1.4.2019. године који је на снази до 1.4.2020. године и који још није
реализован, а који се преткодно није навео у понуди.
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Комисија је посебно напоменула да је у конкурсној документацији дефинисано да се
под неопкодним пословним капацитетом подразумева даје понуђач у претходне три године,
рачунајући до рока за подношење понуда (23.12.2016 — 23.12.2019), успешно реализовао
најмање пет уговора који за предмет имају дизајн за електронске и штампане материјале,
израду прелома и припрему за штампу 10 штампаних публикација обима од најмање 70
страна, од којих најмање један уговор мора бити закључен са државним органом, органом
аутономне покрајине и органом локалне самоуправе или са другим правним лицем које по
Закону о јавним набавкама има статус наручиоца.
Дакле, Комисија је констатовала да је понуђач доставио потврде/доказе о четири
реализована уговора и изјаву да је пред Паручиоцем у току још један уговор. Па овај начин,
Комисија је сматрала да понуђач није испунио додатни услов — пословни капацитет, јер није
доказао да је у периоду од 23.12.2016. до 23.12.2019. године, успешна реализовао најмање
пет уговора који за предмет имају дизајн за електронске и штампане материјале, израду
прелома и припрему за штампу 10 штампаних публикација обима од најмање 70 страна.
Комисијаје предложила директору Наручиоца да, сагласно чл. 79. ст. 4, 106. ст. 1. тач.
2) и 107. Закона из напред наведених разлога, одбије као неприкватљиву понуду број 1-024047-44/19-7 од 22.12.2019. године у 9.22 сати, понуђача Издавачко предузеће Епоха д.о.о.,
ул. Бакионица 66, 31210 Пожега.
Комисија је сачинила Извештај о стручној оцени понуда, који је, заједно са

Записником о отварању понуде и целокупном документацијом насталом у поступку јавне
набавке, доставила директору Наручиоца на даље одлучивање.
На основу Извештаја Комисије о стручној оцени понуда, сагласно члану 109, а у вези
са чл. 3, 79. став 4, 105, 106. став 1. тачка 2) и 107. Закона, донета је одлука као у

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

ДИРЕКТОР
др Владица Тинтор

Доставити:
- Понуђачу;
- Сектору за правне и опште послове;
- Архиви.

1i~.iaiuј)ua ❑ r~uiuijti s:1 irкipc,iiІ hu~nнiiі~aiui
11aai пihrвa 2. 1 1 103 Ь~игра 1[дК: 1 U6_;Uг~.
Кl)I1I:11:I 11C111.141. U
.ГčllCI.1'~

3242 (17i, l+)i1кl. ()

3232 137'

11 110111 ІІНіі \c:niг. 1111t
uit:ы c~јиiіij,i

1, A1h: 1'гiUгi~~~~~
Страна 4 од 4

