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РЕГУЛАТОРНА АГЕНЦИЈА ЗА

ЕЛЕКТРОНСКЕКОМУНИКАЦИЈЕ
И ПОШТАНСКЕ УСПУГЕ

Број : 1-02-4047-7/20-8
Датум: 17.09.2020.
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 Републичке агенције за електронске
комуникације („Службени гласник РС", бр. 125/14 и 30/16) и чл. 3, 105, 106, 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 поштанске уелуге доноеи

ОДЛУКУ
о обустави поступка

I. У поступкујавне набавке мале вредноети уелуга — Електронека наплата путарине, број
1-02-4047-7/20, одбија ее као неприкватљива понуда број 1-02-4047-7/20-5 од 16.9.2020. године у 9.50
еати, понуђача „Ауто-мото Савез Србије" д.о.о., ул. Рузвелтова бр. 16, 11000 Београд.
I1. У поступку јавне набавке мале вредности уелуга — Електронска наплата путарине, број 102-4047-7/20, обуетавља се поступакјавне набавке, јер ниеу испуњени уелови за доделу уговора.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Јавна набавка уелуга — уелуга — Електронека наплата путарине,епроводи ее у поетупкујавне
набавке мале вредноети, у екладу са Одлуком о покретању јавне набавке број 1-02-4047-7/20 од
29.4.2020. године.
Предмет јавне набавке је набавка уелуга — Електронека наплата путарине.
Назив и ознака из општег речника набавке је 63712210 Уелуге наплате путарине на
аутопутевима.
Позив за подношење понуда објављен је на Порталу Управе за јавне набавке и на Порталу
Наручиоца — Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанеке услуге (у даљем тексту:
Наручилац), Београд, ул. Палмотићева бр. 2, дана 26.8.2020. године.
Процењена вредноетјавне набавке изноеи 2.000.000 динара без ПДВ.
У року за подношење понуда, до 16.9.2020. године до 10.00 сати по локалном времену, своју
понудује поднео понуђач „Ауто-мото Савез Србије" д.о.о., ул. Рузвелтова бр. 16, 11000 Београд, која
је код Наручиуоца заведена под бројем 1-02-4047-7/20-5 од 16.9.2020. године у 9.50 чаеова.
Комиеија за јавну набавку (у даљем тексту: Комисија), образована Решењем директора
Наручиоца, број 1-02-4047-7/20-1 од 29.4.2020. године, поеледњег дана за подношење понуда,
одноено дана 16.9.2020. године, еа почетком у 10.35 еати по локалном времену, обавила је и јавно
отварање благовремено поднете понуде, без приеуетва овлашl-iених предетавника понуђача.
Након отварања и читања понуде, те након провере да ли еу приложени сви докази о
испуњености обавезних услова, без упуштања у стручну оцену, Комиеија је утврдила еледеће
недоетатке код доетављене понуде:
1) Недоетаје попуњен и потпиеан образац Модел уговора;
2) У обраецу Понуде није упиеан рок важења понуде.
Поступак отварања понуде завршенје у 10.45 сати.
Записник о отварању понуде водиоје Слободан Матовић.
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Записник о отварању понуде је након израде послат понуђачу електронском поштом.
Комисија је приступила детаљном прегледу и стручној оцени, како би утврдила да ли је
поднета понуда прихватљива и одговарајућа.
Стручном оценом понуде Комисија је утврдила да је понуда број 1-02-4047-7/20-5 од
16.9.2020. године у 9.50 сати, понуђача „Ауто-мото Савез Србије" д.о.о., ул. Рузвелтова бр. 16, 11000
Београд, неприкватљива, јер садржи битан недостатак из члана 106. став 1. тачка 5) Закона о јавним
набавкама (у даљем тексту: Закон), с обзиром да понуђач није доставио попуњен и потписан образац
Модел уговора, а да је потписивање модела уговора, у складу са зактевом наручиоца из конкурсне
документације обавезно и представља саглашавање понуђача са садржином уговора који ћe бити
закључен са изабраним понуђачем и исказивање намере понуђача да, уколико његова понуда буде
изабрана као најповољнија, заиста и закључи такав уговор, без могућности да накнадно тражи измену
појединих елемената уговора о јавној набавци.
Након стручне оцене понуде Комисијаје предложила директору Наручиоца да сагласно чл. 3,
106. и 107. Закона, одбије понуду понуђача „Ауто-мото Савез Србије" д.о.о., ул. Рузвелтова бр. 16,
11000 Београд, број 1-02-4047-7/20-5 од 16.9.2020. године у 9.50 сати, из напред наведених разлога.
Такође, Комисија је предложила директору Наручиоца да сагласно чл. 3, 107. и 109. Закона,
донесе Одлуку о обустави поступка ј авне набавке услуга - Електронска наплата путарине, број 1-024047-7/20, јер нису испуњени услови за доделу уговора.
Комисија је сачинила Извештај о стручној оцени понуда, који je, заједно са Записником о
отварању понуда u целокупном документацијом настanом 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,
105. и 107. Закона, донетаје одлука као у диспозитиву.

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

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