ДАТУМ: 03.4.2018.
БРОЈ: 1037

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 116/08,
124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда број 1036 од 03.4.2018.
године, доносим
ОДЛУКУ О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 3-2018
УСЛУГЕ УСТУПАЊА – АНГАЖОВАЊА РАДНЕ СНАГЕ
ОКВИРНИ СПОРАЗУМ СЕ ЗАКЉУЧУЈЕ са најповољнијим понуђачем „КАДАР ПЛУС“
д.о.о., Љутице Богдана 1а, Београд, понуда број 459-4/18 од 02.4.2018. године, код
наручиоца заведена под бројем 1032, дана 03.4.2018. у 11.30
Образложење
Наручилац је дана 23.3.2018. године под бројем 917, донео Одлуку о покретању поступка
јавне набавке.
Позив за подношење понуде објављен је на Порталу јавних набавки и интернет страници
наручиоца дана 23.3.2018. године.
Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању
понуда број: 1034 од 03.4.2018. године, Комисија за јавну набавку (даље: Комисија) је
приступила стручној оцени понуда, датој у Извештају број 1036 од 03.4.2018. године.
Извештајем о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће:
1. Предмет и процењена вредност јавне набавке:
Набавка услуга – Услуге студентске задруге, за потребе Културног центра
Панчева у Панчеву, процењене вредности 1.848.739 динара без ПДВа.
2. Набавка је предвиђена Планом набавки и Планом и програмом пословања
Установе Културни центар Панчева у Панчеву за 2018. и 2019. годину на
конту/позицији 423911
3. У поступку јавне набавке учествовало је 2 (два) понуђача:

1.

2.

„КАДАР ПЛУС“ д.о.о., Београд
Адреса понуђача:
Љутице Богдана 1а, Београд
Број и датум понуде:
459-4/18 од 02.4.2018.
43.497,08
Понуђена цена без ПДВа:
„NEW CITY COMPANY“ д.о.о., Београд
Тиршова 5
Адреса понуђача:
133/03 од 27.3.2018.
Број и датум понуде:
41.490,00
Понуђена цена без ПДВа:

4. Критеријум за оцену понуда за набавку ЈНМВ 03-2018 је најнижа понуђена цена.
Комисија је констатовала да је понуда понуђача „NEW CITY COMPANY“ д.о.о, Београд
непотпуна, јер не садржи оверен и потписан образац структуре цене, како је захтевано на
страни 23. конкурсне документације, како следи:
„Образац структуре цене израђује понуђач, и прилаже га потписаног и овереног као
саставни део понуде.
Образац структуре цене мора да прикаже све категорије – нето зараду, припадајуће
порезе, доприносе, износ провизије и све друге трошкове који су ушли у састав цене
наведене у понуди.
У обрасцу структуре цене обавезно је навести, осим номиналног, и процентуални износ
провизије. Исказани проценат провизије током трајања оквирног споразума је фиксан и не
може се мењати током трајања оквирног споразума.“
Из истог разлога, немогуће је утврдити на који начин је вршен обрачун, и која је висина
провизије.
Из ових разлога, а према Члану 106. Став 5. ЗЈН, понуда је непотпуна и стога
неприхватљива.
Комисија је констатовала да je једина преостала понуда понуђача „КАДАР ПЛУС“ д.о.о.,
Београд, те с обзиром на то да је у свим деловима прихватљива и одговарајућа, комисија
предлаже директору да закључи оквирни споразум са наведеним добављачем

5. У складу са Извештајем о стручној оцени понуда и предлогом комискије, Понуђач
којем се додељује уговор је:
„КАДАР ПЛУС“ д.о.о., Љутице Богдана 1а, Београд
На основу изнетог, одлучено је као у изреци.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ

Против ове одлуке понуђач
може поднети захтев за заштиту права
у року од пет дана од дана објављивања
Одлуке на Порталу јавних набавки.
Захтев се подноси Републичкој комисији за
заштиту права у поступцима јавних набавки,
а предаје наручиоцу

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ
Директор Културног центра Панчева
Немања Богданов

Портал, 03.4.2018.

