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На основу члана 109. став 1. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС бр. 124/12, 14/15
и 68/15) и Извештаја о стручној оцени понуда бр. 140-404-134/2017-02 од 15.09.2017. године,
покрајински секретар за урбанизам и заштиту животне средине доноси

ОДЛУКУ
О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
УСЛУГЕ РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА И СЕРВИСИРАЊА ЛОКАЛНЕ МРЕЖЕ АУТОМАТСКОГ
МОНИТОРИНГА АП ВОЈВОДИНЕ ЗА КОНТРОЛУ КВАЛИТЕТА АМБИЈЕНТАЛНОГ ВАЗДУХА НА ТЕРИТОРИЈИ
АП ВОЈВОДИНЕ У ТРАЈАЊУ ОД ПЕТНАЕСТ МЕСЕЦИ,
Ред. бр. ЈН ОП 15/2017

I ОБУСТАВЉА СЕ отворени поступак ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГЕ РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА И
СЕРВИСИРАЊА ЛОКАЛНЕ МРЕЖЕ АУТОМАТСКОГ МОНИТОРИНГА АП ВОЈВОДИНЕ ЗА КОНТРОЛУ
КВАЛИТЕТА АМБИЈЕНТАЛНОГ ВАЗДУХА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У ТРАЈАЊУ ОД ПЕТНАЕСТ
МЕСЕЦИ, Ред. бр. ЈН ОП 15/2017.
II Обавештење о обустави поступка јавне набавке објавити на Порталу јавних набавки и на
интернет страници Наручиоца.
Образложење
Наручилац је у складу са чл. 32. Закона о јавним набавкама, дана 18.05.2017. године донео
Одлуку о покретању отвореног поступка јавне набавке Услуге редовног одржавања и сервисирања
локалне мреже аутоматског мониторинга АП Војводине за контролу квалитета амбијенталног ваздуха на
територији АП Војводине у трајању од петнаест месеци, Ред. бр. ЈН ОП 15/2017, број: 140-404-134/201702. После доношења Одлуке, Наручилац је донео и Решење о образовању комисије за предметну јавну
набавку број: 140-404-134/2017-02 од 18.05.2017. године.
1. Подаци о јавној набавци:
- Редни број јавне набавке: ЈН ОП 15/2017;
- Врста поступка: отворени поступaк јавне набавке у складу са чланом 32. Закона о јавним
набавкама („Службени гласник Републике Србије” бр.124/2012, 14/15 и 68/15);
- Врста предмета и предмет јавне набавке: услуге;
- Предмет јавне набавке: је набавка УСЛУГЕ РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА И СЕРВИСИРАЊАЛОКАЛНЕ
МРЕЖЕ АУТОМАТСКОГ МОНИТОРИНГА АП ВОЈВОДИНЕ ЗА КОНТРОЛУ КВАЛИТЕТА АМБИЈЕНТАЛНОГ
ВАЗДУХА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У ТРАЈАЊУ ОД ПЕТНАЕСТ МЕСЕЦИ;
- Назив и ознака из општег речника набавки: 50410000 услуге поправке и одржавања апарата за мерење,
испитивање и контролу.
Предмет јавне набавке ниje обликован по партијама.
2. Процењена вредност јавне набавке:
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- Процењена вредност јавне набавке УСЛУГЕ РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА И СЕРВИСИРАЊА ЛОКАЛНЕ
МРЕЖЕ АУТОМАТСКОГ МОНИТОРИНГА АП ВОЈВОДИНЕ ЗА КОНТРОЛУ КВАЛИТЕТА АМБИЈЕНТАЛНОГ
ВАЗДУХА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У ТРАЈАЊУ ОД ПЕТНАЕСТ МЕСЕЦИ, Ред. бр. ЈН ОП 15/2017,
без обрачунатог пореза на додату вредност, укупно износи: 11.000.000,00 динара.
3. Основни подаци о понуђачима
1)Број поднетих понуда по овој јавној набавци:
-по овој јавној набавци примљене су укупно 2 (две) понуде следећих понуђача:
Понуђач бр. 1:
1)ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Пословно име:

МИЗМА ИГБОС ДОО БЕОГРАД

Седиште:

Београд, Шекспирова бр. 13

Матични број:

20462221

ПИБ:

105906699

Законски заступник

Зоран Булајић
и

Понуђач бр. 2 - група понуђача коју чине:
1) ОСНОВНИ ПОДАЦИ – ПОНУЂАЧ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА НОСИЛАЦ ПОСЛА
Пословно име:

Е3 Д.О.О.

Седиште:

71000 Сарајево, Јукићева бр. 51/а

Матични број:

65-01-0151-16

ПИБ:

202192970004

Законски заступник:

Пламенко Таис

2) ОСНОВНИ ПОДАЦИ - ПОНУЂАЧ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА ЧЛАН ГРУПЕ
Пословно име:

Theiss d.o.o.

Седиште:

71000 Сарајево, Јукићева бр. 51/а

Матични број:

65-01-0823-12

ПИБ:

201792010008

Законски заступник:

Јасенко Таис

која наступа са подизвођачем:
ОСНОВНИ ПОДАЦИ ПОДИЗВОЂАЧУ
Пословно име:

Лаб-Сет д.о.о.,

Седиште:

21000 Нови Сад, Радничка 30А

Матични број:

08688532

ПИБ:

101642444

Законски заступник:

Предраг Сладојевић

Неблаговремених понуда НЕМА.
- Комисија за јавну набавку је констатовала следеће:
- Наручилац је дана 26.05.2017. године, истовремено објавио Позив за подношење понуда за јавну
набавку УСЛУГЕ РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА И СЕРВИСИРАЊА ЛОКАЛНЕ МРЕЖЕ АУТОМАТСКОГ
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МОНИТОРИНГА АП ВОЈВОДИНЕ ЗА КОНТРОЛУ КВАЛИТЕТА АМБИЈЕНТАЛНОГ ВАЗДУХА НА ТЕРИТОРИЈИ
АП ВОЈВОДИНЕ У ТРАЈАЊУ ОД ПЕТНАЕСТ МЕСЕЦИ, ЈН ОП 15/2017 и Конкурсну документацију, на
Порталу јавних набавки и својој интернет страници, а позив за подношење понуда је у складу са чланом
57. ЗЈН објављен на Порталу службених гласила и база прописа Републике Србије (tender@slglasnik.com).

-Благовремено, до истека рока за подношење понуда, односно до дана 05.07.2017. године до
10:00 часова, на адресу наручиоца за предметну јавну набавку приспеле су укупно 2 понуде.
-Поступак јавног отварања понуда по предметној јавној набавци је обављен дана 05.07.2017.
године са почетком у 11:00 часова.
-О поступку отварања понуда Комисија је сачинила Записник 05.07.2017. године број: 140-404134/2017-02.
-Извештај о стручној оцени понуда бр. 140-404-134/2017-02, сачињен је дана 09.08.2017.
године.
-У складу са Извештајем о стручној оцени понуда Комисија је донела Одлуку о додели уговора,
бр. 140-404-134/2017-02 дана 09.08.2017. године која је истог дана објављена на порталу
јавних набавки у на интернет страници Наручиоца.
-На наведену одлуку, понуђач Е3 д.о.о. из Сарајева, Босна и Херцеговина, ул. Јукићева 51а, је
благовремено уложио Захтев за заштиту права којим је тражио да се његова понуда оцени као
прихватљива и сходно томе изврши измена Одлуке и њему додели уговор или да се понуда
понуђача Мизма Игбос д.о.о, Београд, оцени као неприхватљива и изврши поништење
поступка јавне набавке.
-Решењем бр. 140-404-134/2017-02 од 28.08.2017. године, Наручилац је усвојио део Захтева за
заштиту права који се односи на то да у конкурсној документацији није експлицитно захтевано
да је потребно доставити доказе за сваког од произвођача опреме која је предмет јавне
набавке и навод који се односи на понуду одабраног понуђача МИЗМА ИГБОС д.о.о., Београд,
а која не садржи писмени доказ произвођача опреме. Остале наводе Захтева за заштиту права
Наручилац није усвојио.
-Подносилац захтева није писаним изјашњењем наставио поступак пред Републичком
комисијом.
-Наручилац је дана 15.09.2017. године, донео Одлуку о стављању ван снаге Одлуке о додели
уговора бр. 140-404-134/2017-02.
Комисија је дана 15.09.2017. године поново извршила стручну оцену понуда у предметном поступку
јавне набавке.
Након поновног испитивања целокупног поступка предметне јавне набавке и поновљене стручне оцене
понуда Комисија је сачинила Извештај о стручној оцени понуда бр. 140-404-134/2017-02 од
15.09.2017. године.
Понуда поднета од стране Групе понуђача коју чине
1) Е3 Д.О.О., 71000 Сарајево, Јукићева бр. 51/а
2) Theiss d.o.o., 71000 Сарајево, Јукићева бр. 51/а и
3) подизвођач Лаб-Сет д.о.о., 21000 Нови Сад, Радничка 30А

бр. 5-017-056-003 од 30.06.2017. године, је одбијена као неприхватљива због тога што понуђач
није доказао да испуњава додатне услове у погледу техничког и кадровског капацитета у
целости како је то захтевано конкурсном документацијом и то:
Технички капацитет:
Конкурсном документацијом је као један од услова захтевано да је понуђач овлашћен за
послове који су предмет јавне набавке, а што се доказује достављањем писмених доказа
произвођача опреме да је понуђач овлашћен за послове који су предмет ове јавне набавке.
Детаљним прегледом понуде наведеног понуђача, комисија за јавну набавку је констатовала
да понуђач није доказао испуњеност додатних услова који се тичу техничког капацитета у
целости, пошто није доставио:


сертификате за фирму којим се доказује да је понуђач овлашћен за одржавање, сервис
и дораду софтвера за аквизицију и обраду података аутоматског мониторинга
квалитета амбијенталног ваздуха.
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