Република Србија
МИНИСТАРСTВО ФИНАНСИЈА
УПРАВА ЗА ЈАВНИ ДУГ
Број: 401-1413-9/2019-001
30. септембра 2019. године
Поп Лукина 7-9
Београд
На основу члана 109. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”,
брoj 124/12, 14/15 и 68/15 – у даљем тексту: Закон) и члана 76. Правилника о ближем
уређивању поступка јавне набавке Управе за јавни дуг број 401-488/2016-001 од 31. марта
2016. године и Извештаја о стручној оцени понуда број 401-1413-8/2019-001 од 24. септембра
2019. године,
вршилац дужности директора Управе за јавни дуг доноси
ОДЛУКУ
о обустави поступка
Усваја се Извештај Комисије за јавну набавку о стручној оцени понуда бр. 401-14138/2019-001 од 24. септембра 2019. године и обуставља се поступак јавне набавке услуга,
чији су предмет Стручне услуге промовисања и унапређења међународног кредитног
рејтинга Републике Србије, за потребе Министарства финансија, Управе за јавни дуг, редни
број јавне набавке ЈН 3/2019, из разлога што није прибављена ни једна прихватљива понуда.
Образложење
Наручилац је дана 20. августа 2019. године донео Одлуку бр. 401-1413/2019-011 о
покретању поступка јавне набавке чији су предмет услуге - Стручне услуге промовисања и
унапређења међународног кредитног рејтинга Републике Србије, за потребе Министарства
финансија, Управе за јавни дуг.
Редни број јавне набавке: ЈН 3/2019. Редни број у Плану јавних набавки: 1.2.9.
Назив и ознака из општег речника набавке: 3220000-0 - Саветодавне услуге у области
развоја.
Врста поступка: отворени поступак. Поступак није обликован по партијама.
Процењена вредност јавне набавке износи 60.000.000,00 динара, без ПДВ-а.
Предмет јавне набавке је набавка услуга на период до 31.12.2021. године.
За спровођење јавне набавке део средстава је обезбеђен Законом о буџету Републике
Србије за 2019. годину („Службени гласник РС” бр. 95/2018) Раздео 16 – Министарство
финансија, Глава 16.7 - Управа за јавни дуг, функција 110 – у оквиру Програма 2201,
Програмска активност / Пројекат 0005, конто економске класификације 4235 и предвиђен је
Планом набавки за 2019. годину и Финансијским планом за 2019. годину, док ће се у
наредним годинама планирати у процесу припреме и доношења закона о буџету.
Министарство финансија Републике Србије је својим актом бр. 401-00-3309/2018-03 од 20.
августа 2019. године дало сагласност за преузимање обавеза за закључење предметног
уговора, који због природе расхода захтева плаћање у више година.
За наведену јавну набавку наручилац је 23. августа 2019. године објавио Позив за
подношење понуда на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца:
www.javnidug.gov.rs, као и на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа
дана 29.08.2019. године.
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Конкурсна документације је објављена на Порталу јавних набавки и на интернет
страници наручиоца дана 23.08.2019. године.
Измене и допуне конкурсне документације су објављене дана 13.09.2019. године на
Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца.
По пријему захтева заинтересованог лица наручилац је послао одговор у писаном
облику лицу које је поставило питање. Информација о питању и одговору истовремено је
објављена на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца дана 13.09.2019.
године.
До истека рока за подношење понуда, до 23. септембра 2019. године до 12,00 часова
примљена је једна понуда. Понуда, која је стигла благовремено, заведена је са следећим
подацима:
Број под којим
Назив или шифра
Датум
Сат
Рб
је понуда заведена
понуђача
пријема
пријема
1

401-1622/2019-001

Goldman Sachs

20.09.2019.

14:30

Након истека рока за подношење понуда, на адресу Наручиоца пристигла је понуда
понуђача JPMorgan Chase, заведена под бројем 401-1635/2019-001 дана 23.09.2019. године у
14,15 часова, односно понуда је неблаговремена. Комисија је, у складу са чланом 104. Закона,
након поступка отварања понуда, вратила неотворену понуђачу.
У фази стручне оцене понуда, Комисија за јавну набавку је размотрила понуду
понуђача Goldman Sachs и констатовала следеће:
- Увидом у Регистар финансијских услуга у Великој Британији на којој се налазе јавно
доступни подаци о регистрацији понуђача, лице које је потписало понуду је приказано као
„неактивно“, а понуђач није доставио други доказ да је лице које је потписало понуду у
конкретном случају овлашћено за подношење понуде;
- У понуди није достављена изјава о законским заступницима понуђача (Образац XIV),
који је наведен под тачком 13. у Поглављу VII - Oбрасци који чине саставни део понуде;
- С обзиром да нису достављени подаци о законским заступницима понуђача, не може
се утврдити да понуђач испуњава обавезни услов из члана 75. став 1. тачка 2) Закона о јавним
набавкама (Уверење из казнене евиденције за законске заступнике понуђача);
- У понуди није достављен доказ да понуђач испуњава обавезни услов из члана 75. став
2. Закона о јавним набавкама (поштовање важећих прописа о заштити на раду, запошљавању
и условима рада, заштити животне средине као и да нема забрану обављања делатности
(Образац XI-4), који је наведен под тачком 8. у Поглављу VII - Oбрасци који чине саставни
део понуде;
- У понуди није достављен доказ да понуђач испуњава додатни услов да има неопходна
пословни капацитет (члана 76. Закона о јавним набавкама), дефинисан по тачком 1. алинеја
друга Изјаве (Образац XI-5), да је понуђач у претходне две године допринео унапређењу
међународног кредитног рејтинга друге државе на инвестициони ниво, који је наведен под
тачком 9. у Поглављу VII - Oбрасци који чине саставни део понуде;
- Није потписан модел уговора о јавној набавци.
Понуђена цена и евентуални попусти које нуди понуђач понуђача, подаци из понуде
који су одређени као елементи критеријума, а који се могу нумерички приказати и
евентуално други подаци из понуде:
Број под којим је понуда заведенa:
401-1622/2019-001
Назив или шифра понуђача:
Goldman Sachs
Укупна цена понуде без ПДВ-а

1.063.830,00 динара

Рок плаћања

45 дана

Рок важења понуде

365 дана

3
Понуђени рок плаћања је у оквирима прописаних рокова. Прописани рок важења
понуде није краћи од прописаног. Понуђач у оквиру понуде није доставио трошкове
припремања понуде.
Имајући у виду наведене чињенице, Комисија за јавну набавку је констатовала да
понуда понуђача Goldman Sachs садржи битне недостатке, који су напред ближе описани, те
да исту треба одбити као неприхватљиву.
На основу утврђених чињеница, Комисија за јавну набавку је предложила одговорном
лицу наручиоца да поступак јавне набавке обустави, јер нису испуњени услови за доделу
уговора.
Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавну набавку о
обустави поступка, те је донета одлука као у диспозитиву.
Ову одлуку објавити у року од 3 (три) дана од дана доношења на Порталу јавних
набавки и на интернет страници наручиоца www.javnidug.gov.rs, као и на Порталу службених
гласила Републике Србије и база прописа.
Наручилац ће у року од пет дана од дана коначности одлуке о обустави поступка јавне
набавке на Порталу јавних набавки објавити обавештење о обустави поступка јавне набавке
које садржи податке из Прилога 3К Закона.
Поука о правном средству:
Против ове одлуке, у складу са чланом 149. став 6.
и чланом 156. став 1. тачка 2) Закона, може да се
поднесе захтев за заштиту права у року од десет дана
од дана њеног објављивања на Порталу јавних набавки,
уз уплату таксе у прописаном износу.
Захтев за заштиту права се подноси Наручиоцу,
а копија се истовремено доставља Републичкој комисији
за заштиту права у поступцима јавних набавки.
ВРШИЛАЦ ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА
______________________
Ана Триповић

