Наручилац

Дома за децу и лица
ометена у развоју ``Др
Никола Шуменковић`` из

Адреса

Стамнице

Место

Стамнице СО Петровац

Број одлуке

ОН-М бр. 668-03/17

Датум

18.04.2017.г.

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/12), в д
директора Дома за децу и лица ометена у развоју ``Др Никола Шуменковић`` из
Стамнице, доноси:
ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА
Додељује се уговор јавне набавке мале вредности за набавку услуга- ПРЕВОЗ
РАДНИКА, ЈН бр. 541-10-5/17 од 23.03.2017.г., понуђачу “Continental turs“-Мало
Црниће, понуда бр. 1277-7.
Образложење
Наручилац је дана 23.03.2017. године донео одлуку о покретању поступка за јавну
набавку мале вредности услуга– ПРЕВОЗ РАДНИКА, ЈН бр. 541-10-5/17, укупна
процењена вредност набавке износи 3.181.818.00 RSD без ПДВ-а, а за коју се спроводи
поступак јавне набавке мале вредности по упућеном јавном позиву број 605-10-6/17 oд
03.04.2017.године, наручиоца Дома за децу и лица ометена у развоју ``Др Никола
Шуменковић`` из Стамнице СО Петровац. До истека рока за подношење понуда на адресу
наручиоца приспеле су 2 понуде. Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне
набавке је приступила стручној оцени понуда и сачинила извештај о истом. У извештају о
стручној оцени понуда ИСО-М бр.0 3/17 од 13.04.2017. године, Комисија за јавне набавке
је констатовала следеће:
1. Предмет јавне набавке:
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА НАБАВКУ УСЛУГА– ПРЕВОЗ
РАДНИКА, ЈН бр. 541-10-5/17
ОРН: 60100000-Услуге друмског превоза
2. Процењена вредност јавне набавке:
Процењена вредност јавне набавке у укупном износу је 3.181.818.00 RSD без урачунатог
ПДВ-а.
3. Подаци о понуђачима:
понуда заведена
1. 1277-7
2. 1279-8

назив или шифра понуђача
“ Continental turs“- Мало Црниће
„ARRIVA LITAS“ д.о.о- Пожаревац

датум пријема
11.04.2017.г.
11.04.2017.г.

час
09:15
09:45

Неблаговремених понуда није било
4.Податке о понудама које су одбијене, разлоге за њихово одбијање и понуђена цена
тих понуда: НЕМА
5. Образложење о одбијању понуде због неуобичајено ниске цене: НЕМА
6. Начин примене методологије доделе пондера: Приликом отварања понуда представник
понуђача „ARRIVA LITAS“ д.о.о- Пожаревац Митић Моника није имала примедбе на
поступак отварања понуда, али је изнела да Понуђач “ Continental turs“- Мало Црниће
није доставио решење о обављању делатности из предметне набавке који представља
обавезан услов за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75 ЗЈН. Такође, да није
доставио кадровску опремљеност-возаче, која се подразумева поступком, као и изјаву о
упису у Регистар понуђача. Представник понуђача“ Continental turs“- Мало Црнићевласник Емина Младеновић није имала примедбе на поступак отварања и сматрала да је
достављена сва тражена документација и да се у ЗЈН ништа не подразумева све је јасно
дефинисано.
На основу свега предходно изнетог Комисија за јавне набавке је констатовала следеће:
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке
наведних у табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3 и 4. у складу са
чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 5. у поглављу VI ове
конкурсне документације), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу
потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до
4), чл. 75. ст. 2. дефинисане овом конкурсном документацијом, тако да понуђачи нису били
у обавези да достављају Решење о упису у Регистар понуђача, такође Наручилац није
конкурсном документациом тражио достављање важеће дозволе за обављање делатности,
па на основу тога понуђач“ Continental turs“- Мало Црниће није био у обавези да достави
наведени документ. Конкурсном документацијом као додатни услов за предметну јавну
набавку тражено је само да потенцијалани понуђач располаже довољним техничким
капацитетом и то: техничка опремљеност- два аутобуса са минимум 50 седишта, климом
и Еуро 3 дизел. Конкурном документацијом није тражена кадровска опремљеност
Понуђача.
Критеријум који је примењен приликом ове набавке је „НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА
ЦЕНА".
1.)Укупна понуђена вредност услуга- ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА
НАБАВКУ УСЛУГА ПРЕВОЗ РАДНИКА-“Continental turs“- Мало Црниће понуда бр.
1277-7 је 2.498.000,00 RSD без ПДВ-а, односно 2.747.800,00 RSD са ПДВ-ом.
2.)Укупна понуђена вредност услуга- ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА
НАБАВКУ УСЛУГА ПРЕВОЗ РАДНИКА-„ARRIVA LITAS“ д.о.о- Пожаревац понуда
бр. 1279-8 је 2.595.000,00 RSD без ПДВ-а, односно 2.854.500,00 RSD са ПДВ-ом.
Ранг листа:
1) “ Continental turs“- Мало Црниће - укупна понуђена вредност је 2.498.000,00 RSD без
ПДВ-а;
2) -„ARRIVA LITAS“ д.о.о- Пожаревац- укупна понуђена вредност је 2.595.000,00 RSD без
ПДВ-а;
7. Назив понуђача коме се додељује уговор:
Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је понуда бр. 1277-7 понуђача
“Continental turs“- Мало Црниће -на основу датог критеријума прихватљива и предлаже
наручиоцу његов избор.

Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача:
Да

Не

x

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке о избору
прихватљиве понуде, те је на основу законског овлашћења донело ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ
УГОВОРА понуђачу “Continental turs“- Мало Црниће, понуда бр. 1277-7.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од 5 дана од дана
објављивања Одлуке на Порталу јавних набавки.
Одговорно лице
____________________________

