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РЕПУ6ЛИКА СРБИЈА

РАТЕЛ

0006398120191

РЕГУЛАТОРНААГЕНЦИЈАЭА

ЕЛЕКТРОНСКЕКОИIУНИКАЦИЈЕ
И ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ

Број : 1-02-4047-29/ 19-10
Датум: 05.11.2019.
Београд
На основу члана 17. Закона о електронским 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 поштанеке услуге („Службени глаеник 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 поетупак зајавну набавку мале вредности услуга - Редовно одржавање
објекта КМЦ Београд, број 1-02-4047-29/19, будући да нису испуњени уелови за доделу
уговорајер није прибављена ниједна прихватљива понуда.
Образложење
Наручилац је дана 01.10.2019. године, донео Одлуку број: 1-02-4047-29/19 о покретању
поетупкајавне набавке мале вредности, зајавну набавку уелуга—Редовно одржавање објекта
КМЦ Београд. Редни број јавне набавке 1-02-4047-29/19.
Назив и ознака из општег речника набавке: 50700000 - Уелуге поправке и оДржавања
инсталација у зградама.
Набавка је предвиђена у Плану набавки за 2019. годину на позицији 1.2.10, а ередетва за
јавну набавку обезбеђена су у Финансијском плану за 2019. годину на конту 532010 —
Трошкови уелуга одржавања КМЦ Београд.
Позив за подношење понуда објављен је дана 15.10.2019. године на Порталу јавник

набавки и интернет страници наручиоца www.ratel.rs. Позивом за подношење понуда
одређен је рок за подношење понуда до 28.10.2019. године, до 10:00 часова.
Укупно процењена вредноет јавне набавке износи: 1.500.000,00 динара, без ПДВ-а.
До истека рока за подношење понуда, односно до дана 28.10.2019. године, до 10:00
часова, на адресу наручиоца пристигле су еледеће године:
_
Број под којим
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Назив или шифра понуђача
ДаТ м
Сат пријема
при~ема
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4
1
Заједничка понуда понуђача „Beohome" doo,

1-02-4047-29/19-5
1-02-4047-29/19-6

„TVP-EKO" doo,

28.10.2019.

9:50

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

28.10.2019.

9:55

Београд, Нехруова 51а и

Београд, Ватроелава Јагиhа 5.

Неблаговременик понуда није било.
Поступак отварања понуда спроведен је у просторијама Регулаторне агенције за
електронске комуникације и поштанске уелуге, Београд, ул. Палмотиl=iева бр. 2, дана
28.10.2019. године, са почетком у 10:30 часова. Записник о јавном отварању понуда
достављен ј е понуђачима електронским путем.
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Понуде које су одбијене, разлог за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда:
1) понуда број 1-02-4047-29/19-5 од 28.10.2019. године, заједничка понуда понуђача

„Beohome" doo, Београд, Нехруова 51 а и „TVP-EKO" doo, Београд, Ватрослава Јагиhа 5
оцењена је као неприхватљива, из разлога што укупна понуђена цена од 2.290.657,00 динара
без ПДВ-а прелази процењену вредност набавке.
Чланом 3. став 1. тачка 33) 3акона је прописано да је „прихватљива понуда она понуда
која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је
одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и
која не прелази износ процењене вредности јавне набавке.
Из наведене законске одредбе произлази да је прихватљива понуда она понуда која,
између осталог не прелази процењену вредност набавке. Како укупно понуђена цена
наведеног понуђача износи 2.290.657,00 динара без ПДВ-а, што прелази процењену вредност
од 1.500.000,00 динара без ПДВ-а, то је иста оцењена као неприхватљива.
2) понуда број 1-02-4047-29/19-5 од 28.10.2019. године понуђача Хаузмајстор доо, ул.
Дунавска бр. 57а, Београд оцењенаје као неприхватљива, из следеhих разлога:
- понуђена укупна цена од 1.875.280,00 динара без ПДВ-а прелази процењену вредност
јавне набавке;
- наручилац је конкурсном документацијом определио додатни услов кадровског
капацитета и у том смислу, измеТју осталог, прописао да понуТјач има довољан број
запослених или ангажованик лица за реализацију предмета набавке и то најмање 6 (шест)
радника КВ и/или ВКВ радника одговарајуl-iе 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 понуђача, за сва зактевана лица, потврдом о поднетој пријави
на обавезно социјално осигурање (пензијско и инвалидско осигурање и здравствено
осигурање, одговарајућим М обрасцем сходно основу радног ангажовања), за сва захтевана
лица, за КВ и/или ВКВ радника копију дипломе или Изјава о признатој интерној
квалификацији из предузеl=iа.
Прегледом понуде понуђача Хаузмајстор доо утврђено је да су у истој достављени
докази који се односе на кадровски капацитет у захтеваном броју, међутим сви се односе на
раднике електро струке, што није у складу са захтевом наручиоца из конкурсне
документације, који се односи на додатни услов кадровског капацитета.
Чланом 3. став 1. тачка 33) 3аконаје прописано даје „прихватљива понуда она понуда
која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних 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) 3акона прописано је „наручилац he одбити понуду ако
понуђач не докаже да испуњава додатне услове".
Имајуhи наведене законске одредбе, те садржину конкурсне документације и понуде
понуђача Хаузмајетор доо, Београд, Комисија за јавну набавку наручиоца је разматрану
понуду оценила као неприхватљиву будући да иста прелази процењену вредност јавне
набавке, те је иста, имајуhи у виду одредбу члана 3. став 1. тачка 33) 3акона, неприхватљива,
при чему иста садржи и битан недостатак из члана 106. став 1. тачка 2. 3акона.
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Начин примене метОдОлОгије за дОделу пОндера: У предметном пОступку јавне набавке
критеријум за дОделу уговОра је „најниже понуђена цена". Имајући у виду да су еве

достављене понуде Оцењене ка0 неприхватљиве није било услОва за примену наведеног
критериј ума.
ЧланОм 3. став 1. тачка 33) ЗакОнаје прОписан0 даје „прихватљива пОнуда Она пОнуда

кОја је благОвремена, кОју наручилад није Одби0 због битних недостатака, кОја је
Одговарајућа, кОја не Ограничава, нити услОвљава права наручи0ца или Обавезе понуђача и
кОја не прелази изнОс процењене вреднОсти јавне набавке".
Чланом 109. став 1. ЗакОна је прОписан0 да наручилац донОси Одлуку 0 Обустави
пОступка јавне набавке на ОснОву извештаја 0 стручнОј Оцени понуда, уколик0 нису
испуњени услови за доделу угОвОра или одлуке о закључењу Оквирног спОразума, односн0
укОлик0 нису испуњени услОви за донОшење Одлуке 0 признавању квалификације.
Имајући у виду наведен0, КОмисија за јавну набавку, је накОн стручне Оцене пОнуда, у
Извештају 0 стручнОј Оцени пОнуда, предложила директОру наручи0ца да у поступку јавне
набавке мале вреднОсти услуга - Редовн0 Одржавање Објекта КМЦ Бе0град, брОј 1-02-404729/19, дОнесе одлуку 0 обустави поступка, јер није прибављена ниједна прихватљива понуда.
ДиректОр наручи0ца прихвати0 је предлог Комисије за јавну набавку 0 Обустави
пОступка, те је у складу са чланОм 109. став 1. ЗакОна дОнета Одлука ка0 у диспозитиву.

Ову одлуку Објавити на ПОрталу јавних набавки и на интернет страници наручи0ца

www.ratel.rs y рОку од 3 (три) дана Од дана доношења.
Поука о правном средству: ПрОтив ове Одлуке пОнуђач мОже наручи0цу поднети зактев за
заштиту права у року Од 5 (пет) дана Од дана Објављивања одлуке на ПОрталујавник набавки.
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