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Број: 1-02-4047-16/19-12
Датум: 19.09.2019.

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 Регулаторне агенције за
електронеке комуникације и поштанске услуге („Службени гласник РС", бр. 125/15 и 30/16)
и члана 109. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени глаеник РС", бр. 124/12, 14/15 и
68/15), директор Регулаторне агенције за електронеке комуникације и поштанеке услуге _

доноси
ОДЛУКУ
о обустави поступка
Обуставља се поступак за јавну набавку мале вредности услуга - Редовно одржавање
објекта КМЦ Београд, број 1-02-4047-16/19, будући да нису испуњени услови за доделу
уговорајер није прибављена ниједна прихватљива понуда.
Образложење
Наручилац је дана 25.06.2019. године, донео Одлуку број: 1-02-4047-16/19 о покретању
поступкајавне набавке мале вредности, зајавну набавку услуга — Редовно одржавање објекта
КМЦ Београд. Редни број јавне набавке 1-02-4047-16/19.
Пазив и ознака из општег речника набавке: 50700000 - Услуге поправке и одржавања
инсталација у зградама.
Пабавка је предвиђена у Плану набавки за 2019. годину на позицији 1.2.10, а средства за

јавну набавку обезбеђена су у Финансијском плану за 2019. годину на конту 532010 —
Трошкови услуга одржавања КМЦ Београд.
Позив за подношење понуда објављен је дана 27.08.2019. године на Порталу јавних
набавки и интернет страници наручиоца www.ratei.rs. Позивом за подношење понуда
одређен је рок за подношење понуда до 13.09.2019. године, до 10:00 часова.
Укупно процењена вредностјавне набавке износи: 1.500.000,00 динара, без ПДВ-а.
До истека рока за подношење понуда, тј. до 13.09.2019. године, до 10,00 часова, на
адресу наручиоца пристигле је једна понуда и то:
Број под којим
је понуда заведена

Назив или шифра понуђача

Датум
пријема

Сат
пријема

1

2

3

4

1-02-4047-16/19-9

Хаузмајстор доо, ул. Дунавска бр. 57а,
Београд

13.09.2019.

9:32

Неблаговременик понуда није било.
Поступак отварања понуда спроведен је у просторијама Регулаторне агенције за
~ електронске комуникације и поштанске услуге, Београд, ул. Палмотиliева бр. 2, дана
13.09.2019. године, са почетком у 10:30 часова.
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Понуде које су одбијене, разлог за њиково одбијање и понуђена цена тих понуда:
- понуда број 1-02-4047-16/19-9 од 13.09.2019. године понуђача Хаузмајстор доо, ул.
Дунавска бр. 57а, Београд оцењена је као неприкватљива, из разлога што садржи битан
недостатка. Наручилац је конкурсном документацијом у делу III „Услови за учешће у
поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тик
услова" дефинисао које додатне услове у погледу пословног, кадровског и текничког
капацитета понуl-јач мора да испуни у предметном поступку јавне набавке, као и које доказе
је потребно да понуђач доставити како би доказао испуњеност истик.
У том смислу наручилац је дефинисао да право на учешће у предметном поступку има
понуђач који испуњава:
- неопкодни пословни капацитет — референце - да је понуђач у последње 3 (три) године
реализовао најмање 3 (три) уговора чији је предмет било одржавање објеката, што се
доказује потписаном и овереном Потврдом о референцама, издатом од стране
референтног наручиоца, у којима су наведени датуми извршења и предмет уговора;
- неопкодни кадровски капацитет - да понуђач има довољан број запосленик или
ангажованик лица за реализацију предмета набавке и то: - најмање 1 (једно) лице са
завршеним VII етепеном стручне спреме (најмање 240 ЕСПБ бодова) — дипломирани
грађевински инжењер са важећом лиценцом бр. 410, 411,412 или 413; - најмање 1
(једно) лице са завршеним VII етепеном стручне спреме (најмање 240 ЕСПБ бодова) —
дипломирани инжењер електротекнике са важећом лиценцом бр. 450; - најмање 6
(шест) радника КВ и/или ВКВ радника одговарајуће струке у вези са предметом
набавке (грађевинске и електро струке), од тога 1 (један) тесар, 1 један зидар, 1 (један)
керамичар, 1 (столар), 1 (један) водоинсталатер и 1 (један) електро струке, што се
доказује фотокопијом уговора о раду или други уговор из којег се недвосмислено
може утврдити да су лица запослена или ангажована ког понуlјача, за ева зактевана
лица, потврдом о поднетој пријави на обавезно социјално осигурање (пензијско и
инвалидско осигурање и здравствено осигурање, одговарајућим М обрасцем скодно
основу радног ангажовања), за сва зактевана лица, за инжињере је било потребно
доставити и фотокопије лиценци издатик од Инжењерске коморе Србије са потврдом
не старијом од годину дана од дана отварања понуда да одлуком Суда части није
одузета лиценца и копију дипломе, за КВ и/или ВКВ радника копију дипломе или
Изјава о признатој интерној квалификацији из предузећа;
- неопкодни текнички капацитет - да понуlјач поседује најмање 1 (једно) путничко
возило (обично путничко или пикап) за транспорт радника и алата, што се доказује
фотокопијама саобраћајник дозвола или изводима из читача саобраБајник дозвола
(уколико возило није у својини понуђача доставити и фотокопију правног основа
коришћења возила — уговор о лизингу или закупу).
Прегледом понуде понуђача Хаузмајстор доо, Београд утврђено је да у истој није
достављен ниједан доказ који се односи на испуњеност наведеник додатник услова који су
дефинисани конкурсном документацијом.
Чланом 3. став 1. тачка 33) Законаје прописано даје „прихватљива понуда она понуда
која је благовремена, коју наручилац није одбио због битник недостатака, која је
одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и
која не прелази износ процењене вредности јавне набавке.
Чланом 106. став 1. тачка 2) Закона прописано је „наручилац ћe одбити понуду ако
понуђач не докаже да испуњава додатне услове".
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Имајући у виду наведене законеке одредбе, те еадржину конкурене документације и
понуде понуђача Хаузмајетор доо, Београд, Комиеија за јавну набавку наручиоца је
разматрану понуду оценила као неприхватљиву будући да иета еадржи битан недостатак из
члана 106. етав 1. тачка 2. 3акона.
Укупно понуђена цена понуђача Хаузмајстор доо, Београд је 1.883.080,00 динара без
ПДВ-а.
Начин примене методологије за доделу пондера: У предметном поступку јавне
набавке критеријум за доделу уговора је „најниже понуђена цена". Имајући у виду да је
доетављена једна понуда која је оцењена као неприхватљива није било уелова за примену
наведеног критеријума.
Чланом 3. етав 1. тачка 33) Законаје прописано даје „прихватљива понуда она понуда
која је благовремена, коју наручилад није одбио због битник недоетатака, која је
одговарајуБа, која не ограничава, нити уеловљава права наручиоца или обавезе понуђача и
која не прелази изное процењене вредноети јавне набавке".
Чланом 109. став 1. Закона је прописано да наручилац доноеи одлуку о обустави
поетупка јавне набавке на основу извештаја о стручној оцени понуда, уколико ниеу
испуњени уелови за доделу уговора или одлуке о закључењу оквирног епоразума, односно
уколико нису испуњени уелови за доношење одлуке о признавању квалификације.
Имајући у виду наведено, Комиеија за јавну набавку, је након етручне оцене понуда, у
Извештају о етручној оцени понуда, предложила директору наручиоца да у поступку јавне
набавке мале вредности услуга - Редовно одржавање објекта КМЦ Београд, број 1-02-404716/19, донесе одлуку о обуетави поетупка, јер није прибављена ниједна прихватљива понуда.
Директор наручиоца прихватио је предлог Комисије за јавну набавку о обуетави
поступка, те је у екладу са чланом 109. став 1. Закона донета одлука као у диепозитиву.
Ову одлуку објавити на Порталујавних набавки и на интернет страници наручиоца

www.ratel.rs y року од 3 (три) дана од дана доношења.
Поука о правном ередетву: Против ове одлуке понуђач може наручиоцу поднети захтев за
заштиту права у року од 5 (пет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

ДИРЕКТОР
др Владица Тинтор
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