Наручилац:
Адреса:
Место:
Број:
Датум:

Комисија за заштиту конкуренције
Савска улица број 24/IV
Београд
ЈН-МВ II-5/2017 Број: 8/0-04-749/2017-12
29.12.2017. године

На основу чл. 107. и 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", бр.
124/12, 14/15 и 68/15), Председник Комисије за заштиту конкуренције, доноси:

ОДЛУКУ О ДОДЕЈПiУГОВОРА
ДОДЕЉУЈЕ СЕ уговор о јавној набавци услуга ангажовања консултанта ради
спровођења пројекта „Повећање привредног раста пуreм подршке промоцији политике заштите
конкуренције" понуђачу Центар за европске политике ЦЕП са седиштем у Београду Улица
'fiорђа Вајферта број 13 којаје код Наручиоца заведена под бројем: 8/0-04-749/2017-7.

06 разложењ е
Наручилац је 14.12.2017. године, донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке
мале вредности, заводни број 8/0-04-749/20 1 7- 1, ради набавке услуга ангажовања консултанта
ради спровођења пројекта „Повећање привредног раста путем подршке промоцији политике заштите
конкуренције"
За наведену набавку, наручилац је дана 14.12.2017. године, објавио позив за
подношење понуда на Порталујавних набавки и својој интернет страници.
До истека рока за подношење понуда, 22.12.2017. године у 12.00 часова, на адресу
наручиоца приспеле су три понуде.
Након спроведеног поступка отварања понуда, дана 28.12.2017. године, комисија за
јавну набавку приступила је стручној оцени понуда, о чему је 28.12.2017. године сачинила
извештај, у којемје констатовано следеће:
)Врста поступка: поступак јавне набавке мале вредности покренут на основу члана 39.
Закона ојавним набавкама.
Врста предмета јавне набавке: vcnvre
Подаци о јавној набавци:
услуга

Предметјавне набавке:
,
Назив и ознака из Општег речника
набавки:
Процењена вредности јавне набавке
(без ПДВ-а):

ангажовања

консултанта

ради

спровођења пројекта „Повећање привредног раста
путем подршке промоцији политике заиггите
«
конкуре~
је
79400000 - Услуге саветовања у пословању и
управљању и сродне услуге
3.812.000,00

План набавки за 2017. годину: позиција II/5 (допуна
планајавних набавки)

Подаци о апропријацији у
финансијском плану:
4) Укупан број поднетих понуда:

Благовремено су до 22.12.2017. године до 12,00 часова приспеле три понуде
Датум и сат пријема
Назив понуђача (групе понуђача)
Р. бр.
Заводни број
Центар за европске политике ЦЕП
8/0-04-749/2017-7
22.12.2017. у 11.00

8/0-04-749/2017-8

EiJ BUILD доо

22.12.2017. у 11:13

8/0-04-749/2017-9

Дејан Вуруна пр консалтинг и преводи

22.12.2017. у 11:36

Неблаговремено приспелих понуда није било.
5) Понуде које су одбијене,као и разлози за њихово одбијање:
-

На основу члана 106. тачка 2. Закона о јавним набавкама, одбија се понуда понуђача

EU BUILD доо, са седиштем у Београду Улица Пајсијева број 3 зато што није доказао да
испуњава додатне услове тражене Конкурсном документациом за јавну набавку услуга
ангажовања консултанта ради спровођења пројекта „Повећање привредног рала путем
подршке промоцији политике заштите конкуренције".
Наведеном конкурсном документагцгом у делу 3. услови за учешће у поступку ј авне набавке из чл.
75. и 76. Закона са упутством како се доказуј е испуњеност тих услова у тачком 2. Тражено је
да понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове
за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то да понуђач располаже
неопкодним пословним капацитетом односно да је у претходне три обрачунске године (2014,
2015. и 2016.) остварио пословни приход од продаје консултантских услуга које су истоврсне
предмету јавне набавке од најмање 6.000.000,00 динара без ПДВ. Под истоврсним услуга се
подраумевају се услуге на пројектима који су се односили или тицали унапређења економског

развоја. Понуђач EU BUILD доо је у својој понуди доставио изјаву понуђача о испуњавању
услова прописаник чланом 76. Закона у поступку јавне набавке мале вредности односно да
понуђач испуњава додатни услов да располаже неопходним пословним капацитетом.
У прилогу своје понуде понуђач је доставио списак пројеката које је водио, списак је назван

„Управљање грађевинским пројектима EU BUILD референце". У наведеном списку истакнути
су само грађевински пројекти, нема ни једне референце да се пројекат тиче унапређења
економског развоја. Уз понуду није достављен ни потписан од корисника услуге примерак
обрасца референце.

Имајући у виду да се понуђач EU BUILD, у складу са достављеним списком, бавио у својој
пракси грађевинским пројектима, ти пројекти се не сматрају истоврсним са услугама
пројекта Комисије за заштиту конкуренције „Повећање привредног раста путем подршке
промоцији политике заштите конкуренције"и нетичу се унапређења економског развоја.

На основу свега наведеног понуђач EU BUILD није испунио додатни услов за учешће у
поступку јавне набавке па је понида понуђача EU BUILD оцењена као неприхватљива у
складу са тачком 2. члана 106. Закона о јавним набавкама, с обзиром на то да понуђач није
доказао да испуњва додатни услов за учешће у поступку јавне набавке - неопходан пословни
капацитет.
б) Начин примене методологије за избор најповољнијег понуђача:
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Избор између достављеник понуда, у складу са конкурсном документацијом врши се
применом критеријума "најнижа понуђена цена".
Након прегледа свих достављених понуда за Наручилац је утврдио да су следеће понуде

одговарај yћe

Центар за европске политике ЦЕП

Месечно 1.117,50 евра без ПДВ-а
Укупно за оквирно 24 месеца
ангажовања
26.820,60 евра без ПДВ-а

Дејан Вуруна пр консалтинг и преводи

Месечно 1.335 евра без ПДВ-а
Укупно за оквирно 24 месеца
ангажовања
38.448 евра без ПДВ-а

7) Назив понуђача којем се додељује уговор:
На основу прегледа и стручне оцене понуда комисија за јавну набавку предлаже да се за
најповољнијег понуђача услуга ангажовања консултанта ради спровођења пројекта
„Повећање привредног раста путем подршке промоцији политике заштите конкуренције" изабере
понуда понуђача Центар за европске политике ЦЕП са седиштем у Београду Улица 'Fiopђa
Вајферта број 13 којаје код Наручиоца заведена под бројем: 8/0-04-749/2017-7.
Председник Комисије за заштиту конкуренције, прихвата предлог Комисије за јавну
набавку у предметном поступку, па на основу законског овлашћења доноси ову Одлуку о
додели уговора и одлучуј е као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове Одлуке може се поднети Зактев за заштиту права Наручиоцу, а копија се
предаје Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки у року од пет
дана од дана објављивања Одлуке на Порталујавних набавки.
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