
Број 332
25.03.2021.год.

На основу члана 146 Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр.91/2019),  в.д. Директор,
доноси:

О Д Л У К У
о додели уговора

        ДОДЕЉУЈЕ СЕ УГОВОР  за набавку услуга,  Услуга израде дела пројектно техничке
документације  за  изградњу  школе  за  основно  музичко  образовање,  набавка  бр.  У4/2021,
понуђачу „ГАСИНГ“ доо Крушевац, који је поднео понуду број  310 од 24.03.2021. године, са
укупно понуђеном ценом услуге од 142.920,00 динара (без ПДВ-а).

О б р а з л о ж е њ е

Наручилац је  дана  17.03.2021.  године донео одлуку о покретању поступка набавке бр.  270,  за
набавку услуге – Услуга израде дела пројектно техничке документације за изградњу школе за
основно музичко образовање, набавка бр. У4/2021.
За наведену набавку наручилац је објавио позив за подношење понуда и конкурсну документацију
на  својој  интернет  страници  17.03.2021.године  и  упутио  на  адресе  понуђача  дана  18.03.2021.
године.
До истека рока за  подношење понуда за  наведену набавку на адресу наручиоца приспела је 1
(једна) понуда.
Након спроведеног поступка отварања понуда лице одговорно за спровођење поступка набавке је
приступила стручној оцени понуда и сачинила извештај о истом.
У извештају о стручној оцени понуда бр. 327 од 24.03.2021. године, констатовано је следеће:

1) Предмет набавке: услуге
2) Процењена вредност набавке (без ПДВ-а) укупно: 180.000,00 динара
3) Број приспелих понуда: До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспела је
1 (једна) понуда
4) Основни подаци о понуђачима:

4.1. Број под којим је понуда заведена: 310 од 24.03.2021.године
        

Назив понуђача: „ГАСИНГ“ д.о.о. Крушевац

    - ПОНУЂЕНА ЦЕНА:  142.920,00 динара (без ПДВ-а)
    - ОСТАЛИ ПОДАЦИ ИЗ ПОНУДЕ

1. Понуда понуђача број: 159/21 од 24.03.2021.године

2. Начин подношења понуде:
путем електронске поште на е-mail

javne.nabavke@direkcijats.rs
3. Члан групе понуђача: /
4. Подизвођач: /

5. Укупна цена услуге без ПДВ-а:
__________  1  42.920,00  __________   динара

6. Укупна цена услуге са ПДВ-ом:
__________  171.504,00  _________ динара
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7. Рок важења понуде: ___90 дана_ од дана отварања понуда.
(не краћи од 30 дана од дана отварања понуда)

8. Рок и начин плаћања:

Рок не дужи од 15 календарских дана рачунајући од дана
достављених  свих  потребних  предлога  из  пројекта
Архитектуре.

9.
Рок, начин и место испоруке 
добара: 

Плаћање у року до 15 календарских дана од дана пријема
исправног  рачуна  који  је  потписан  од  стране  главног
пројектанта  на  пројекту.  Плаћање  се  врши уплатом  на
рачун привредног субјекта.

ПРЕГЛЕД ПОНУДА И УСЛОВИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА  :  
Наручилац, након прегледа и стручне оцене, одбија понуду, односно пријаву као неприхватљиву,
ако:

1. Утврди да постоје основи за искључење привредног субјекта;
2. нису испуњени критеријуми за избор привредног субјекта;
3. нису  испуњени  захтеви  и  услови  у  вези  са  предметом  набавке  и  техничким

спецификацијама;
4. није достављено средство обезбеђења за озбиљност понуде у складу са документацијом о

набавци;
5. постоје ваљани докази о повреди конкуренције или корупцији;
6. утврди друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или

није могуће упоредити је са другим понудама. (чл. 144. ст. 1. закона)
Понуде које нису одбијене оцењују се и рангирају према критеријуму за доделу уговора који је
одређен у конкурсној документацији. (чл. 144. ст. 4. закона).

У поступку прегледа понуда утврђено је следеће:
За  наведену  јавну  набавку  наручилац  је  објавио  позив  за  подношење  понуда  и  конкурсну
документацију на интернет страници Наручиоца дана 17.03.2021.године.
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспела је једна (1) понуда.

Прихватљиве понуде:
- „ГАСИНГ“ д.о.о. Крушевац
Неприхватљиве понуде: Нема

5) Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда: 
Број под
којим је
понуда

заведена

Подносилац 
понуде

Разлози за одбијање понуде
Понуђена
цена (без

ПДВ-а)

/ / / /

6) Ако је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно образложење – начин на
који је утврђена та цена: /

7) Начин рангирања понуда:
Критеријум за доделу уговора је цена.

Две или више понуда са једнаким бројем пондера
У ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом Наручилац ће извршити
доделу  уговора  на  тај  начин  што  ће  изабрати  понуду  понуђача  који  је  понудио  најдужи  рок
важења понуде.

Ранг листа понуђача
Ред. 
бр.

Назив/име понуђача
Укупна цена
(без ПДВ-а)

Ранг

1. „ГАСИНГ“ д.о.о.  Крушевац 142.920,00 /
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8) Назив понуђача коме се додељује уговор, а ако је понуђач навео да ће набавку извршити
уз помоћ подизвођача, и назив подизвођача.

После стручне оцене понуда, констатује се да је понуда понуђача

„ГАСИНГ“ д.о.о.  Крушевац

прихватљива те се истом има доделити уговор.

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог лица које спроводи поступак набавке о додели
уговора,  те  је на основу законског овлашћења донело одлуку о додели уговора којом се  бира
понуда бр. 310 од 24.03.2021. године, понуђача - „ГАСИНГ“ д.о.о.  Крушевац.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
Против ове одлуке захтев за заштиту права није дозвољен.

                                                                                    в.д. Директор

___________________________________
                                                                                             Милан Стојић, дипл. економиста
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