
Наручилац: Комисија  за  заштиту  конкуренције  
Адреса: Савска  улица  број  24/IV 

Место: Београд  
Број: ЈН-МВ  II-5/2017 	Број: 8/0-04-13/2018-6 

Датум: 17.01.2017. 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  ДОДЕЛИ  УГОВОРА  

ДОДЕЉУЈЕ  СЕ  уговор  о  јавној  набавци  услуга  ангажовања  консултанта  ради  спровођења  
пројекта  „Повећање  привредног  раста  путем  подршке  промоцији  политике  заштите  конкуренције" понуђачу  
Центар  за  европске  политике  ЦЕП  са  седиштем  у  Београду  Улица  'Fiopђa Вајферта  број  13 која  је  код  
Наручиоца  заведена  под  бројем: 8/0-04-749/20 1 7-7. 

Образложење  

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  приспепе  
су  три  понуде. 

Након  спроведеног  поступка  отварања  понуда, дана  28.12.2017. године, Комисија  за  јавну  набавку  
приступилаје  стручној  оцени  понуда, о  чему  је  28.12.2017. године  сачинила  извештај, на  основу  којег  
је  донета  Одлука  о  додели  уговора  број  8/0-04-479/2017-2 , која  је  објављена  на  Порталу  Управе  за  
јавне  набавке  и  на  интернет  страници  Наручиоца  објављена  29.12.2017. године. 

Против  наведене  одлуке  понуђач  EU BUILD доо  је  благовремено  дана  03.01.2018. године, поднео  
Захтев  за  заштиту  права  (у  даем  тексту: Захтев) који  је  код  Наручиоца  заведен  под  бројем  8/0-04- 
13/2018-1. Имајући  у  виду  наводе  из  Захтева  као  и  наводе  Конкурсне  докумектације, Комисија  за  
јавну  набавку  је  Захтев  усвојила, а  након  тога, с  обзиром  на  то  да  је  предмет  враћен  у  фазу  стручне  
оцене  понуда, од  понуђача  EU BUILD доо  затражила  додатна  објашњења. 

Понуђач  EU BUILD доо  је  у  оставеном  року  доставио  тражене  податке, након  чега  је  Комисија  за  
предметнујевну  набваку  сачинила  Извештај  у  којемје  констатовано  следеl-iе: 

Врста  поступка: поступак  јавне  набавке  мале  вредности  покренут  на  основу  члана  39. Закона  о  
јавним  набавкама. 

Врста  предмета  јавне  набавке: vcnvre 

Подаци  о  јавној  набавци: 



Предметјавне  набавке: 
услуга  ангажовања  консултанта  ради  спровођења  
пројекта  „Повећање  привредног  раста  путем  подршке  
промоцији  политике  заштите  конкуренције". 

Назив  и  ознака  из  Општег  речника  набавки: 
79400000 - Услуге  саветовања  у  пословању  и  улрављању  
и  сродне  услуге  

Процењена  вредности  јавне  набавке  (без  
ПДВ-а): 3.812.000,00 

Подаци  о  апропријацији  у  финансијском  
плану: 

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

4) Укупан  број  поднетих  понуда: 

Благовремено  су  до  22.12.2017. године  до  12,00 часова  приспеле  три  понуде  

Р. бр. Заводни  број  Назив  понуђача  (групе  понуђача) Датум  и  сат  пријема  

 8/0-04-749/2017-7 
Центар  за  европске  политике  ЦЕП  

22,12.2017. у  11.00 

 8/0-04-749/2017-8 EU BUILD доо  22.12.2017. у  11:13 

 8/0-04-749/2017-9 Дејан  Вуруна  пр  консanтинг  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  „Пове1•iање  привредног  раста  путем  подршке  промоцији  политике  
заштите  конкуренције". 

Наведеном  конкурсном  документаiц3ом  у  деду  3. услови  за  учешl-iе  у  поступку  јавне  набавке  прописани  чл. 
75. и  76. Закона  са  упутством  како  се  доказује  испуњеност  тих  услова  у  тачки  2. 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  неопходним  пословним  
капацитетом  односно  даје  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  услуге  на  пројектима  који  су  се  
односили  или  тицanи  унапређења  економског  развоја. 
Понуђач  EU BUILD доо  је  након  што  му  је  Наручилац  у  складу  са  чланом  са  чланом  93. Закона  о  
јавним  набавкама, тражио  адекватан  доказ, из  којег  се  несумњиво  и  недвосмислено  може  утврдити  да  
су  консултантске  услуге  које  је  пружао  у  2014, 2015. и  2016. години, истоврсне  предмету  јавне  
набавке: услуге  ангажовања  консултанта  ради  спровођења  пројекта  „Повећање  привредног  раста  
путем  подршке  промоцији  политике  заштите  конкуренције", дана  11.01.2018. године, доставио  документа. 

Као  доказ  да  испуњава  тражени  услов  неопходног  пословног  капацитета  понуђач  је  доставио  
попуњене  обрасце  потврде  о  референцама  које  су  издали: 

EPTISA SOUTHEAST EUROPE доо  Београд  у  којој  се  потврђује  даје  EU BUILD доо  извршио  
услуге  fidic инжењера  и  управаљања  документацијом  на  пројекту  изградња  аутопута  Ниш  - 
Димитровград  у  вредности  већој  од  140.000 евра  без  ПДВа; 

ЈКП  Новосадска  топлана  Нови  Сад, у  којој  се  потврђује  да  је  EU BUILD доо  извршио  услуге  
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руководиоца  изградње  према  „FIDIC соnдiтионс  of contraцt for construction", а  који  се  
односио  на  пројектовање  и  изградњу  когенерационе  електране  на  толлотном  извору  ТО  Запад  
у  Новом  Саду  у  вредности  од  2.760.000 динара  без  ПДВа; 

ЈКП  Новосадска  топлана  Нови  Сад  у  којој  се  потврђује  да  је  EU BUILD доо  извршио  
консултантске  услуге  fidic уговора  за  реконструкцију  циркулатног  постројења  за  ТО  Исток  у  
вредности  од  2.748.000 динара  без  ПДВа; 

ЈП  „Електропривреда  Србије" у  којој  се  потврђује  да  је  успешно  извршио  услуге  „менаиерске  
обуке  управљања  пројектима" које  су  обухватиле  пет  модула: 1. управљање  инвестиционим  
пројектима  који  се  реализују  по  fidic правилима  — основни  ниво, 2. општу  методологију  
управљањапројектима  по  ПМИ  стандардима  — основни  ниво, 3. управљање  пројектним  
циклусима  по  ЕУ  стандардима, 4. управљање  инвестиционим  пројектима  који  се  реализују  по  
домаtгим  правилима  и  5. управљање  инвестицијама  као  и  процену  тренутног  нивоа  
развијености  вештине  управљања  пројектима  чијаје  вредност  1.693.800,00 динара  без  ПДВа. 

I-Iаручилац  је  као  доказ  да  понуђач  испуњава  услов  пословног  капацитета  тражио  да  понуђач  
докаже  да  је  остварио  пословни  приход  од  продаје  консултантских  услуга  које  су  истоврсне  предмету  
јавне  набавке  од  најмање  6.000.000,00 динара  без  ПДВ, а  да  се  лод  истоврсним  услугама  подраумевају  
услуге  на  пројектима  који  су  се  односили  или  тицали  унапређења  економског  развоја. Предмет  
набавке  је  ангажовања  консултанта  за  спровођење  пројекта  „Пове1-iање  привредног  раста  путем  подршке  
промоцији  политике  заштите  конкуренције" а  општи  циљ  Пројекта  ( у  складу  са  конкурсном  
документацијом ) је  побољшање  и  ефикасно  промовисање  политике  заштите  конкуренције  у  Србији. 
Ова  подршка  треба  да  се  огледа  пре  свега  у  потпори  К3К  у  поступку  припреме, подношења  и  усвајања  
новог  закона  о  заштити  конкуренције, кроз  анализе  институционалног  и  правног  оквира  добијене  у  
интеракцији  са  заинтересованим  јавностима. Циљ  пројекта  је  и  да  се  ојачају  и  компетенције  
запослених  у  К3К, пре  свега  у  активностима  промоције  заштите  конкуренције, и  самој  примени  
законодавног  оквира. 
Потврде  о  извршеним  пројектима  које  је  EU BUILD, доставио  тичу  се  FIDIC стандарда  (Fed~ration 
Internationale Des Ing6nieurs-Conseils) која  лредстављају  примењивани  сет  услова  уговарања  у  
међународном  грађевинарству , anи  ти  пројекти  се  не  могу  сматрати  истоврсним  са  услугама  пројекта  
који  треба  да  се  спроведе  за  потребе  Комисије  за  заштиту  конкуренције: „Повећање  привредног  
pacra пуreм  подршке  промоцији  политике  заштите  конкуренције" и  не  тичу  се  унапређења  економског  развоја  
у  областима  које  се  односе  циљеве  пројекта, с  обзиром  на  то  да  се  искључиво  тичу  пројеката  у  области  
градње. 

На  основу  свега  наведеног  закључено  је  да  понуђач  није  испунио  додатни  услов  за  учешl-iе  у  поступку  
јавне  набавке  паје  понуда  понуђача  EU BUILD доо  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 : 

Избор  између  достављених  понуда, у  складу  са  конкурсном  документацијом  врши  се  применом  
критеријума  "најнижа  понуђена  цена". 

Након  прегледа  свих  достављених  понуда  за  Наручилацје  утврдио  да  су  следеће  понуде  одговарајуfiе: 

Понуђач  Центар  за  евролске  политике  ЦЕП  је  доказао  да  испуњава  све  услове  тражене  конкурсном  
докуметацијом  а  као  доказ  да  испуњава  услов  неопходног  пословног  капацитета  да  понуђач  докаже  да  
је  остварио  пословни  приход  од  продаје  консултантских  услуга  које  су  истоврсне  предмету  јавне  
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набавке  од  најмање  6.000.000,00 динара  без  ПДВ  доставио  је  следеhе  потврде: 

-PriceWaterhouseCoopers LLP UK у  којој  се  потврђује  да  је  Центар  за  европске  политике  ЦЕП  у  
периоду  25.12.2015.-30.04.2016. године, управљао  пројектом  „Подршка  припреми  српске  привреде  за  
промене  у  трговинским  режимима" Пројекатје  финансиран  из  средстава  Фонда  за  добру  управу  Владе  
Велике  Британије  а  корисник  пројекта  је  било  Министарство  трговине  туризма  и  телекомуникација . 
Укупна  вредност  пројектаје  била  178.109,45 евра. 

-Европски  фонд  за  Балкан  у  којој  се  потврђује  да  је  да  је  Центар  за  европске  политике  ЦЕП  у  периоду  
01.02.-30.11.2015. године, спровео  пројект  „ Политика  конкуренције  у  Србији- у  чему  је  проблем?" у  
оквиру  регионалног  програма  за  јавне  политике  „Think and Link" којим  се  настоје  истражити  проблеми  
у  имплементацији  политике  конкуренције  у  Србији  чијаје  укупна  вередност  била  15.938,64 евра. 

Понуђач  Дејан  Вуруна  пр. права  и  преводи, је  доказао  да  испуњава  све  услове  тражене  конкурсном  
докуметацијом  а  као  доказ  да  испуњава  услов  неопходног  пословног  капацитета, да  понуђач  докаже  да  
је  остварио  пословни  приход  од  продаје  консултантских  услуга  које  су  истоврсне  предмету  јавне  
набавке  од  најмање  6.000.000,00 динара  без  ПДВ  доставио  је  следеће: 

- потврду  GIZ Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH — Немачка  
организација  за  међународну  сарадњу  којом  се  потврђује  да  је  Дејан  Вуруна  у  периоду  од  12.12.2012. 
до  31.10.2015. године  извршавао  задатке  менацера  пројекта  „Јачање  институционалних  капацитета  
КЗК" те  да  је  на  име  пројета  именованом  исплаћена  бруто  зарада  у  2014. години  2.806.264 динара  и  у  
2015. години  2.520.542, динара  и  

- два  уговора  ( у  прилогу  којих  је  и  потврда  да  су  уговори  извршени) које  је  Дејан  Вуруна  закључио  са: 
Развојним  програмом  Уједињених  нација  UNDP у  Србији  од  којих  је  један  ради  извршења  пројектног  
задатка  чији  је  циљ  израда  Нацрта  уредбе  о  услугама  од  општег  економског  интереса  који  је  извршен  у  
периоду  од  01.01.-31.01.2016. године, чијаје  укупна  вредност  5.000,00 УСД  и  други  ради  извршења  
пројекта  чији  је  циљ  пружање  саветодавних  услуга  и  смерница  Министарству  финансија  приликом  
израде  нацрта  закона  и  подзаконских  аката  из  надлежности  Министарства  укључујући  и  њихову  
хармонизацију  са  правом  Европске  закеднице/ Европске  уније  који  је  извршен  у  периоду  од  01.04.- 
30.11.2016. године, чијаје  укупна  вредност  46.800 УСД. 

Рангирање  понуђача  чије  су  понуде  одговарајуе, у  складу  са  критеријимом  „најнижа  понуђена  цена": 

Центар  за  европске  политике  ЦЕП  

Дејан  Вуруна  пр  консалтинг  и  преводи  

Месечно  1.117,50 евра  без  ПДВ-а  
Укупно  за  оквирно  24 месеца  ангажовања  
26.820,60 евра  без  ПДВ-а  
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  коисултанта  ради  спровођења  пројекта  „Ловеhање  
привредног  расга  путем  подршке  промоцији  политике  заштите  конкуренције" изабере  понуда  понуђача  
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Центар  за  европске  политике  ЦЕП  са  седиштем  у  Београду  Улица  'Fiopђa Вајферта  број  13 која  је  код  
Наручиоца  заведена  под  бројем: 8/0-04-749/20 1 7-7. 

Председник  Комисије  за  заштиту  конкуренције, прихвата  предлог  Комисије  за  јавну  набавку  
у  предметном  поступку, па  на  основу  законског  овлашl-iења  доноси  ову  Одлуку  о  додели  уговора  и  
одлучује  као  у  диспозитиву. 

ПОУКА  О  ПРАВНОМ  ЛЕКУ: 
Против  ове  Одлуке  може  се  поднети  Захтев  за  заштиту  права  Наручиоцу, а  копија  се  предаје  

Републичкој  комисији  за  заштиту  права  у  поступцимајавних  набавки  у  року  од  пет  дана  од  дана  
објављивања  Одлуке  на  Порталујавних  набавки. 
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