ТУРИСТИЧКИ ОРГАНИЗАЦИЈА
ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
Коче Коларова 68
Број: 110/13
Датум: 14.02.2019.г.
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), директор
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА доноси:

ОДЛУКУ
о додели уговора
Уговор за јавну набавку бр. 1 - Набавка услуге- Штампа пропагандног материјала, додељује се понуђачу
СР „ДИГИНЕТ“ , Ћуре Јакшића бр.14, 23000 Зрењанин, за понуду бр. 02/19 од 12.02.2019. године која је
заведена код Наручиоца услуга под дел. бројем 110/10 од 12.02.2019.г.

Образложење
Наручилац је дана 04.02.2019. године донео одлуку о покретању јавне набавке мале вредности дел. бр. 110/1, за
јавну набавку бр. 1 – Набавка услуге- Штампа пропагандног материјала. За наведену јавну набавку наручилац
је објавио Позив за подношење понуда и конкурсну документацију на Порталу јавних набавки и интернет
страници наручиоца дана 04.02.2019. године. До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца
приспела су 3 понудe.
Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила стручној оцени понуда и
сачинила извештај о истом.
У извештају о стручној оцени понуда бр. 110/12 од 12.02.2019. године, Комисија за јавне набавке је
констатовала следеће:
1) Врста предмета јавне набавке:
Добра

Услуге

Радови

2) Подаци о јавној набавци:
1

Редни број јавне набавке
Предмет јавне набавке
Редни број из Плана набавки

Набавка
услугеШтампа
пропагандног материјала
1

Износ планираних средстава за јавну набавку из апропријације у буџету,
односно финансијском плану за плаћање
Подаци о апропријацији у буџету, односно финансијском плану за плаћање
из Плана набавки

1.250.000,00 дин без ПДВ

Врста поступка јавне набавке из Плана набавки

Јавна набавка мале вредности

Оквирни датум покретања поступка из Плана набавки

фебруар 2019.

Оквирни датум закључења уговора из Плана набавки

фебруар 2019.

Оквирни датум извршења уговора из Плана набавки

Децембар 2019.

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

1.250.000,00 дин без ПДВ

Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а)

1.240.980,00 без ПДВ-а

Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом)

1.489.176,00 са ПДВ-ом

Бр. конта 423400

Разлози и оправданост предметне јавне набавке, као и начин на који је утврђена процењена вредност:
Јавна набавка се спроводи ради обављања редовних активности предвиђених Планом и програмом пословања
за 2019.г. како је претежна делатност предузећа промоција туристичких потенцијала града и околине,
организовање и реализација различитих манифестација, то је неопходно у склопу овога, штапати пропагандни
материјал.
Процењена вредност је извршена на основу анализе цена понуда и уговора из претходне године, рачунајући и
процену пораста цена на тржишту.

Евентуална одступања од Плана набавки са образложењем:
---Разлози и околности који оправдавају примену поступка јавне набавке, када није примењен отворени
или рестриктивни поступак јавне набавке:
---3) Укупан број поднетих понуда:

3

Основни подаци о понуђачима
Неблаговремене понуде

Благовремене понуде

2.

„STONICOM“ Д.о.о., Косанчићев венац бр. 30,
Београд
„SIMBOL PRINT“ Д.о.о., Бачка бр. 56и, Земун

3.

СР „ДИГИНЕТ“ , Ћуре Јакшића бр.14, Зрењанин

1.

--------------

4) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене, разлози за њихово одбијање и цена:
Број под којим је
понуда заведена
1.

110/8

2.

110/9

Подносилац понуде
„STONICOM“ Д.о.о.,
Косанчићев венац бр. 30,
Београд
„SIMBOL PRINT“ Д.о.о.,
Бачка бр. 56и, Земун

Разлози за одбијање понуде

Понуђена цена
(без ПДВ-а)

Понуђач је понудио цену изнад
процењене вредности, те је
понуда неприхватљива
Понуђач је понудио цену изнад
процењене вредности, те је
понуда неприхватљива

3.021.900,00

1.837.337,50

5) Уколико је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно образложење – начин на који
је утврђена та цена:
--6) Критеријум за оцењивање понуде је:
економски најповољнија понуда
најнижа понуђена цена

-

 Услови за примену члана 86. Закона о јавним набавкама
(за услуге и радове - домаћи/страни понуђач и за добра - домаћег/страног порекла)
Постоје:

Да

Не

Назив/име понуђача
---

Доказ статуса домаћег понуђача услуга,
радова, односно домаћег порекла добара
---

а) Ранг листа понуђача у случају примене критеријума најнижа понуђена цена:
Назив/име понуђача

Понуђена цена (без ПДВ-а)
1.240.980,00 дин

1

СР „ДИГИНЕТ“ , Ћуре Јакшића бр.14, Зрењанин

7) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија, после стручне оцене понуда, предлаже да се уговор о јавној набавци додели понуђачу СР
„ДИГИНЕТ“ , Ћуре Јакшића бр.14, 23000 Зрењанин, за понуду бр. 02/19 од 12.02.2019. године која је заведена
код Наручиоца услуга под дел. бројем 110/10 од 12.02.2019.г.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача:

