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Број : 1-02-4042-3 0/ 19-10
Датум: 24.10.2019.
Београд
На оенову члана 17. Закона о електронеким комуникацијама („Службени глаеник 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 гласник РС", бр. 124/1 2, 14/15 и
68/15), директор Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге
доноси
ОДЛУКУ
о обустави поступка
Обуставља се отворени поетупак за јавну набавку уелуга - Ревизија регулаторног
извештаја ЈПО по Правилнику о методологији формирања цена за УПУ, број 1-02-404230/19, будући да ниеу испуњени услови за доделу уговора јер није прибављена ниједна
прихватљива понуда.
Образложење
Наручилац је дана 03.09.2019. године, донео Одлуку број: 1-02-4042-30/19 о покретању
отвореног поступка, за јавну набавку уелуга — Ревизија регулаторног извештаја ЈПО по
Правилнику о методологији формирања цена за УПУ. Редни број јавне набавке 1-02-404230/19.
Назив и ознака из општег речника набавке: 79212500 Услуге рачуноводетвене ревизије.
Пабавкаје предвиђена у Плану набавки за 2019. годину на позицији 1.2.42, а средства за
јавну набавку обезбеђена су у Финансијском плану за 2019. годину на конту 550310 —
Трошкови услуге књиговодствене агенције.
Позив за подношење понуда објављен је дана 13.09.2019. године на Порталу јавник
.гаtеl.гs. Позивом за подношење понуда
набавки и интернет страници наручиоца v
одређен је рок за подношење понуда до 14.10.2019. године, до 10:00 часова.
Укупно процењена вредностјавне набавке изноеи: 4.000.000,00 динара, без ПДВ-а.
До истека рока за подношење понуда, тј. до 14.10.2019. године, до 10,00 часова, на
адресу наручиоца пристиглаје једна понуда и то:

Број под којим
је понуда заведена

Назив или шифра понуђача

Датум
пријема

Сат
пријема

1

2

3

4

14.10.2019.

09:31

Заједничка
Београд,

1-02-4042-30/19-5

понуда

„Ernst&Young"

Антифашистичке

борбе

doo,
1 3а,

» Ernst&Young" s.r.o, на Флоренци 2116/15,
Праг, Чешка u „Ernst&Young" Montenegro

doo, Станка Драгојевића 66, Подгорица, Црна
Гора
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Иеблаговремених понуда није било.
Поступак отварања понуда епроведен је у проеторијама Регулаторне агенције за
~ електронеке комуникације и поштанске уелуге, Београд, ул. Палмоти$ева бр. 2, дана
14.10.2019. године, са почетком у 10:30 часова.
Понуде које еу одбијене, разлог за њихово одбијање и понуђена цена тик понуда:

- понуда број 1-02-4042-30/19-5 од 14.10.2019. године групе понуђача „Ernst&Young"
doo, Београд, „Ernst&Young" s.r.o, Праг, Чешка и„Ernst&Young" Montenegro doo, Подгорица,
оцењена као неприхватљива из разлога што је група понуђача као саствани део своје понуде
доетавила допие у којем је образложила разлоге због којик није у могућноети да епроведе
педметну ревизију у пуном обиму, а на начин како је то дефинисано конкурсном
документацијом.
Падаље утврђено је да група понуђача није доказала да иепуњава додатни уелов у
погледу поеловног капацитета.
Наиме, конкуреном документацијом, еачињеном у предметном поетупку јавне набавке
као додатни уелов у погледу поеловног капацитета пропиеано је да је понуђач у преткодних
5 (пет) година, рачунајући од дана иетека рока за подношење понуда који је објављен на
Порталу јавних набавки, уепешно извршио најмање три (3) пројекта ревизије регулаторник
извештаја од којик најмање један из облаети ревизије регулаторног извештаја даваоца
универзалне поштанеке услуге, што ее доказује попуњеним обраецем „Референтна листа" у
којем ее наводи назив, период реализације и детаљан опие извршеник уелуга у претходник 5
(пет) година, а сваку од наведених референтних уелуга, мора да верификује овлашћено лице
инвеститора-наручиоца услуге.
Прегледом предметне понуде утврђено је да није иепуњен захтев наручиоца који ее
односи на то даје најмање један од три пројеката ревизије из области ревизије регулаторног
извештаја даваоца универзалне поштанеке услуге из разлога што је у достављеној понуди
наведена верификација обрачуна нето трошкова универзалне уелуге у екладу са
методологијом Чешке канцеларије за телекомуникације.

Имајући у виду наведено понуда група понуђача коју чине „Ernst&Young" doo, Београд,
„Ernst&Young" s.r.o, Праг, Чешка u ,,Ernst&Young Montenegro doo, Подгорица, Црна Гора
није доказала ни да иепуњава додатни уелов у погледу поеловног капацитета, те иета садржи
битан недостатак из члана 106. етав 1. тачка 2) Закона.
Понуђена цена изноеи 3.600.000,00 динара без ПДВ-а.
Начин примене методологије за доделу пондера: У предметном поступку јавне набавке
критеријум за доделу уговора је „најниже понуђана цена". Имајући у виду да је достављена
једна понуда којаје оцењена као неприхватљива није било уелова за примену наведеног
критеријума.
Чланом 3. став 1. тачка 33) Закона је пропиеано да је „прихватљива понуда она понуда
која је благовремена, коју наручилац није одбио због битник недоетатака, која је
одговарајућа, која не ограничава, нити уеловљава права наручиоца или обавезе понуђача и
која не прелази изное процењене вредноети јавне набавке".
Чланом 109. етав 1. Закона је прописано да наручилац доноеи одлуку о обустави
поступка јавне набавке на основу извештаја о етручној оцени понуда, уколико нису
испуњени услови за доделу уговора или одлуке о закључењу оквирног споразума, односно
уколико ниеу испуњени уелови за доношење одлуке о признавању квалификације.
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Страна 2 од 3

Имајући у виду наведено, Комисија за јавну набавку, је након стручне оцене понуда, у

Извештају о стручној оцени понуда, предложила директору наручиоца да у отвореном
поступку јавне набавке услуга - Ревизија регулаторног извештаја ЈПО по Правилнику о
методологији формирања цена за УПУ, број 1-02-4042-30/19, донесе одлуку о обустави
поступка, јер није прибављена ниједна прикватљива понуда.
Директор наручиоца прикватио је предлог Комисије за јавну набавку о обустави
поступка, те је у складу са чланом 109. став 1. Закона донета одлука као у диспозитиву.

Ову одлуку објавити на Порталујавник набавки и на интернет страници наручиоца
wuu.raicl.rs y року од 3 (три) дана од дана доношења.
Поука о правном средству: Против ове одлуке понуђач може наручиоцу поднети
зактев за заштиту права у року од 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу
јавник набавки.
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