Наручилац

ШАБАЧКО ПОЗОРИШТЕ

Адреса

Карађорђева бр. 22

Место

Шабац

Број одлуке

148

Датум

19.03.2018. године

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 68/15),
Директор Шабачког позоришта доноси:

ОДЛУКУ
о додели уговора

ДОДЕЉУЈЕ СЕ УГОВОР:
1. За партију број 1 - Превоз ансамбла аутобусом понуђачу“Ђинић” Т.С.Т ,Шабац
, понуда број 1/2018, од 12.03.2018. године.
2. За партију број 2 - Превоз ансамбла минибусом понуђачу ПТП “Тргоагент
”,Шабац , понуда број 02/2018, од 09.03.2018. године.
3. За партију број 3 - Превоз опреме и декора понуђачу АП “Вива” ,Вељко
Враштановић предузетник ,Шабац, понуда број 3/2018, од 11.03.2018. године.

Образложење
Наручилац је дана 02.03.2018. године донео одлуку о покретању поступка јавне
набавке мале вредности бр.109, за јавну набавку услуга превоза , ЈНМВ 01/18, и истог
дана објавио позив за подношење понуда и конкурсну документацију на Порталу
јавних набавки.
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспело је:
1. За партију број 1 две понуде.
2. За партију број 2 једна понуда.
3. За партију број 3 једна понуда .
У извештају о стручној оцени понуда бр. 147, од 19.03.2018. године, Комисија за
јавну набавку је констатовала следеће:

1) Подаци о јавној набавци:
Предмет јавне набавке
Редни број јавне набавке
Подаци из плана јавних набавки
Процењена вредност јавне набавке
(без ПДВ-а)
Процењена вредност јавне набавке
(без ПДВ-а) партија 1
Процењена вредност јавне набавке
(са ПДВ-ом) партија 1
Вредност уговора о јавној набавци
(без ПДВ-а) партија 1
Процењена вредност јавне набавке
(без ПДВ-а) партија 2
Процењена вредност јавне набавке
(са ПДВ-ом) партија 2
Вредност уговора о јавној набавци
(без ПДВ-а) партија 2
Процењена вредност јавне набавке
(без ПДВ-а) партија 3
Процењена вредност јавне набавке
(са ПДВ-ом) партија 3
Вредност уговора о јавној набавци
(без ПДВ-а) партија 3

Услуге превоза
01/18
Јавна набавка је предвиђена планом
јавних набавки у оквиру набавке
услуга, тачка 1.2.1.
2.225.000,00 динара

1.000.000,00 динара
1.200.000,00 динара
61.710,00 дин/км до 1.000.000,00 динара

225.000,00 динара
270.000,00 динара
42.140,00 дин/км до 225.000,00динара

1.000.000,00 динара
1.200.000,00 динара
18.180,00 дин/км до 1.000.000,00 динара

Партија 1: Превоз ансамбла аутобусом
1) Укупан број поднетих понуда: 2
Назив/име понуђача
Благовремене понуде
1
2

Неблаговремене понуде

“Ђинић” Т.С.Т ,Шабац

/
/

“Мачва ехпрес”доо ,Бадовинци
2) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово
одбијање:

Број под којим је
понуда заведена

Подносилац
понуде

Разлози за
одбијање понуде

Понуђена цена

/

/

/

/

3) Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена.
а) Ранг листа понуђача у случају примене критеријума најнижа понуђена цена:
Назив/име понуђача
1
2

Понуђена цена (без ПДВ-а)

“Ђинић” Т.С.Т ,Шабац

61.710,00 дин/км
66.370,50 дин/км

“Мачва ехпрес”доо ,Бадовинци

4) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда
понуђача
“Ђинић” Т.С.Т ,Шабац
и предлаже наручиоцу његов избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача:
Да

Не



Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавну набавку о
избору најповољније понуде, те је на основу законског овлашћења донело одлуку о
додели уговора понуђачу “Ђинић” Т.С.Т ,Шабац , понуда број 1/2018, од
12.03.2018. године.
Партија 2: :Превоз ансамбла минибусом
1) Укупан број поднетих понуда: 1
Назив/име понуђача
Благовремене понуде
1

Неблаговремене понуде

ПТП “Тргоагент ”,Шабац

/

2) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово
одбијање:
Број под којим је
понуда заведена

Подносилац
понуде

Разлози за
одбијање понуде

Понуђена цена без
ПДВ-а

/

/

/

/

3) Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена.
а) Ранг листа понуђача у случају примене критеријума најнижа понуђена цена:

Назив/име понуђача
1

Понуђена цена (без ПДВ-а)

ПТП “Тргоагент ”,Шабац

42.140,00 дин/км

4) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда
понуђача
ПТП “Тргоагент ”,Шабац
и предлаже наручиоцу његов избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача:
Да

Не



Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавну набавку о
избору најповољније понуде, те је на основу законског овлашћења донело одлуку о
додели уговора понуђачу ПТП “Тргоагент ”,Шабац , понуда број 02/2018, од
09.03.2018. године.

Партија 3: Превоз опреме и декора
1) Укупан број поднетих понуда: 1
Назив/име понуђача
Благовремене понуде
1

Неблаговремене понуде

АП “Вива” ,Вељко Враштановић предузетник ,Шабац

/

2) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово
одбијање:
Број под којим је
понуда заведена

Подносилац
понуде

Разлози за
одбијање понуде

Понуђена цена

/

/

/

/

3) Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена.
а) Ранг листа понуђача у случају примене критеријума најнижа понуђена цена:

Назив/име понуђача
1

Понуђена цена (без ПДВ-а)

АП “Вива” ,Вељко Враштановић предузетник ,Шабац

18.180,00 дин/км

4) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда
понуђача
АП “Вива” ,Вељко Враштановић предузетник ,Шабац

и предлаже наручиоцу његов избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача:
Да

Не



Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавну набавку о
избору најповољније понуде, те је на основу законског овлашћења донело одлуку о
додели уговора понуђачу АП “Вива” ,Вељко Враштановић предузетник ,Шабац , понуда
број 3/2018, од 11.03.2018. године.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке понуђач може наручиоцу
поднети захтев за заштиту права
у року од 5 дана од дана објаве на Порталу
јавних набавки.
Одговорно лице:
Директор Шабачког
позоришта

Александар Станковић

