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РЕПУ6ЛИКА СРБИЈА

РАТЕЛ

0003270620206

РЕГУЛАТОРНААГЕНЦИЈАЗА

ЕЛЕКТРОНСКЕКОМУНИКАЦИЈЕ
И ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ

БрОј : 1-02-4047-13/20-9
Датум: 24.06.2020.

Бе0град
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 глаеник РС", бр. 125/14 и 30/16) и чл. 3, 105, 107. и 109. Закона о јавним
набавкама („Службени глаеник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), директор Регулаторне агенције за
електронеке комуникације и поштанеке уелуге доноси

ОДЛУКУ
о обустави поступка

I. У поступку јавне набавке мале вредности услуга — чишfiење службених просторија и
објеката Агенције, на две године, број 1-02-4047-13/20, одбијају ее као неприкватљиве понуде, чије
цене из понуда прелазе износ процењених вредноети:

1) „Inter safe business" д.о.о., ул. Јbутице Богдана бр. 1а, 11000 Београд, број 1-02-4047-13/20-5
од 22.6.2020. године у 10.55 сати, у изноеу од 1.180.840,80 динара без ПДВ;

2) „AKTIVA VAROVANJE" д.о.о., ул. Патријарка Димитрија бр. 24, 11090 Београд, број 1-024047-13/20-6 од 23.6.2020. године у 9.38 сати, у износу од 1.371.011,52 динара без ПДВ;
II. Обуетавља се поступак јавне набавке услуга — чишfiење службеник проеторија и
објеката Агенције, на две године, број 1-02-4047-13/20, јер нису иепуњени услови за доделу уговора.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Јавна набавка услуга — чишћење службених просторија и објеката Агенције, на две године,

епроводи ее у поступку јавне набавке мале вредноети, у складу са Одлуком о покретању јавне
набавке број 1-02-4047-13/20 од 29.5.2020. године.
Предмет јавне набавке је набавка услуга — чишl-iење службеник просторија и објеката
Агенције, на две године.
Назив и ознака из општег речника набавке је: 90910000 Уелуге чишfiења.
Позив за подношење понуда објављен је на Порталу Управе за јавне набавке и на Порталу
Наручиоца - Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанеке уелуге (у даљем текету:
Наручилац), Београд, ул. Палмотиl-iева бр. 2, дана 9.6.2020. године.
Укупна процењена вредноет јавне набавке износи 1.100.000 динара без ПДВ, а по годинама
2020 — 230.000 динара без Пд13, 2021 — 550.000 динара без ПДВ и 2022 — 320.000 динара без ПДВ.
У року за подношење понуда, до 23.6.2020. године до 10.00 еати по локалном времену, своје
понуде су поднели понуђачи:

1) „Inter safe business" д.о.о., ул. Јbутице Богдана бр. 1а, 11000 Београд, заведена под бројем
1-02-4047-13/20-5 од 22.6.2020. године у 10.55 сати;

2) „AKTIVA VAROVANJE" д.о.о., ул. Патријарха Димитрија бр. 24, 11090 Београд, заведена
под бројем 1-02-4047-13/20-6 од 23.6.2020. године.
Комисија за јавну набавку (у даљем тексту: Комиеија), образована Решењем директора
Наручиоца, број 1-02-4047-13/20-1 од 29.5.2020. године, последњег дана за подношење понуда,
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одноено дана 23.6.2020. године, са почетком у 10.35 сати по локалном времену, обавила је и јавно
отварање благовремено поднетих понуда, без присуетва других лица.

Након отварања и читања понуда, те након провере да ли еу приложени еви докази о
испуњеноети обавезних услова, без упуштања у етручну оцену, Комиеија је утврдила да код
поднетик понуда нема недоетатка.
Поетупак отварања понуда завршенје у 10.55 сати.
Запиеник о отварању понуда водиоје Слободан Матовић.
Запиеник о отварању понудаје након израде поелат понуђачима електронеком поштом.

Комиеија је приступила детаљном прегледу и етручној оцени, како би утврдила да ли еу
поднете понуде прихватљиве и одговарајуће.
Стручном оценом понуда Комиеијаје утврдила да еу обе понуде неприхватљиве, с обзиром да
цене из понуда прелазе изное процењене вредноетијавне набавке.
Стручном оценом понуда Комиеијаје утврдила да еу понуде:

1) 1-02-4047-13/20-5 од 22.6.2020. године у 10.55 еати, понуђача „Intеr safe business" д.о.о., ул.
Љутице Богдана бр. 1а, 11000 Београд, у износу од 1.180.840,80 динара без ПЈд13;

2) 1-02-4047-13/20-6 од 23.6.2020. године у 9.38 еати, понуђача „AKTIVA VAROVANJE"
д.о.о., ул. Патријарка Димитрија бр. 24, 11090 Београд, у изноеу од 1.371.011,52 динара без ПДI3;
неприхватљиве, с обзиром да цене из понуда прелазе износ процењене вредности јавне
набавке од 1.100.000 динара без ПДВ за период трајања уговора од две године.
Након стручне оцене понуда Комисијаје предложила директору Наручиоца да еаглаено чл. 3.
и 107. Закона, одбије понуде понуђачајер цене из понуда прелазе изное процењене вредноети.
Такође, Комиеија је предложила директору Наручиоца да еаглаено чл. 3, 107. и 109. Закона,
донесе Одлуку о обуетави поетупкајавне набавке услуга — чишћење службеник проеторија и објеката
Агенције, на две године, број 1-02-4047-13/20, јер ниеу иепуњени уелови за доделу уговора.
Комиеија је сачинила Извештај о стручној оцени понуда, који је, заједно еа Записником о
отварању понуда и целокупном документацијом наеталом у поетупку јавне набавке, доетавила
директору Наручиоца на даље одлучивање.
На оенову Извештаја Комиеије о стручној оцени понуда, еагласно члану 109, а у вези са чл. 3,
105. и 107. Закона, донетаје одлука као у диепозитиву.

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 Порталу јавник набавки у екладу еа

одредбама Закона.

Доетавити:
- Понуђачима;
- Сектору за правне и опште поелове;
- Архиви.
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