Дом за децу и омладину „ Петар Радовановић“Ужице
Место: Ужице
Ул. Немањина бр. 52
Деловодни број : 2523/2015
Датум: 07.12 .2015.год.

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС“ број 124/12,
14/2015 и 68/2015) и Извештаја комисије о стручној оцени понуда бр. 2511/2015 од
04.12.2015.године, доноси се

ОДЛУКА
о додели уговора

Уговор о јавној набавци услуга - зимовање деце на Златибору додељује се понуђачу
ТА Дечије одмаралиште „ Златибор“, Ужице , Косовска 2/ А, Ужице, на основу понуде
понуђача под бројем 03-328-4 од 25.11.2015.године.
Образложење
На основу Одлуке о покретању јавне набавке број 2264/2015 од 30.10.2015, спроведен је
поступак доделе уговора о јавној набавци услуга у поступку јавне набавке мале вредности у
сладу са чланом 39. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр.
124/12, 14/2015 и 68/2015).

А. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ:

1. Назив наручиоца: Дом за децу и омладину «Петар Радовановић»
2. Адреса наручиоца: место: Ужице, ул. Немањина бр. 52.
3. Редни број јавне набавке 1.2.3/2015 .
4. Предмет набавке је набавка услуга - зимовање деце на Златибору
Ознака предмета ЈН из класификације делатности или општег речника набавке :

55241000 - 1 услуге одмаралишта

5. Поступак – јавна набавка мале вредности
6. Укупна процењена вредност ЈН износи: 250.000,00 динара без ПДВ-а.
7. Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена.

Б. ПРОЦЕДУРА ЈАВНЕ НАБАВКЕ, ОЦЕНА И РАНГИРАЊЕ ПОНУДА:
1. У складу са чл.39. Закона о јавним набавкама, Позив за достављање понуда у поступку јавне
набавке мале вредности бр.1.2.3/2015, је дана 18.11. 2015. године, објављен на Порталу јавних
набавки и Интернет адреси наручиоца www.dompruzice.org.rs,
Рок за достављање понуда утврђен је позивом за достављање понуда био је закључно са
27.11. 2015.године, до 10,00 часова.
Приспеле понуде понуђача:
Комисија задужена за спровођење јавне набавке је констатовала да су на адресу
наручиоца у наведеном року приспеле понуде следећих понуђача и то као:
2.

Неблаговремене понуде поднели су следећи понуђачи: нема
Благовремене понуде поднели су следећи понуђачи, према редоследу пријема:
Ред.
Бр.

1.
2.

Бр. под којим је
понуда заведена

2445/2015
од
26.11.2015.године
2449/2015
од
26.11.2015.године

Назив или шифра понуђача

Датум
пријема понуде

Т.А. „ СПОРТ ТРИМ ТРАВЕЛ“ 26.11.2015. год.
Рузвелтова 1 локал 1А, Београд
ТА Дечије одмаралиште „ 26.11.2015. год.
Златибор“,
Косовска 2/ А,
Ужице

1

Час
пријема понуде

8,00
10,00

Поступак отварања понуда је спроведен одмах по истеку рока за достављање понуда т.ј.
дана 27. 11. 2015. године са почетком у 10,30 часова, а окончан је истог дана у 11,00 часова.
Отварању понуда нису присуствовали представници понуђача.
3.
Преглед и оцена понуда:

Комисија је дана 04.12. 2015. године, извршила детаљан преглед и стручну оцену понуда и
утврдила следеће:

3.a. неодговарајућа и неприхватљива понуда је понуда понуђача :
1. Т.А. „ СПОРТ ТРИМ ТРАВЕЛ“ Рузвелтова 1 локал 1А, Београд,
матични број :62578629, ПИБ: 107208269
Број под којим је понуда заведена код понуђача : 303/15 од 20.11.2015.године
Укупна понуђена цена без пдв-а :187.350,00 динара
Укупна понуђена цена са пдв-ом :187.350,00 динара
(Понуђач није у систему пдв-а)
Рок важења понуде: 120 дана од дана отварања понуда
Наведена понуда је неодговарајућа јер не испуњава све техничке спецификације, и то :
понуђач не испуњава захтев који је наручилац тражио у Конкурсној документацији (страна
4. поглавље III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА, НАЧИН

СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА,

- да је удаљеност објекта за смештај деце највише 500 м
од Центра Златибора. Понуђач је у Опису смештајног капацитета , који је приложио
уз понуду, навео да се одмаралиште „ SPORT TRIM SRC“, које је понуђач понудио за
смештај деце налази на удаљености од 1000 м од центра Златибора.

ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. )

3.б. одговарајућа и прихватљива понуда је понуда понуђача:
1. ТА Дечије одмаралиште „ Златибор“, Ужице , Косовска 2/ А, Ужице,
матични број :07279841, ПИБ: 101505036
Број под којим је понуда заведена код понуђача : 03-328-4 од 25.11.2015.године
Укупна понуђена цена без пдв-а : 172.549,31 динара
Укупна понуђена цена са пдв-ом : 207.060,00 динара
Рок важења понуде: 90 дана од дана отварања понуда
Наведена понуда у потпуности испуњава све обавезне и додатне услове из Закона о јавним
набавкама и Конкурсне документације и све техничке спецификације.
4.
Предлог комисије за јавну набавку:
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број
124/12), а у складу са стручном оценом понуда, комисија је предлажила доношење одлуке о
додели уговора и закључењу уговора о јавној набавци услуга – Зимовање деце на Златибору ,
са понуђачем ТА Дечије одмаралиште „ Златибор“, Ужице , Косовска 2/ А, Ужице, чија је
понуда бр. 03-328-4 од 25.11.2015.год, оцењена као једина прихватљива понуда у предметном
поступку јавне набавке мале вредности.
На основу напред изнетог донета је Одлука као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове одлуке понуђач може поднети Захтев за заштиту права у

року од 5 дана од дана објављивања ове одлуке на Порталу јавних набавки. Захтев за заштиту права
подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у
поступцима јавних набавки
ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

Драган Катић, директор
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