Наручилац
Адреса

Таковска 24
Пирот

Место
Број oдлуке
Датум

Спортски центар
Пирот

ЈН06/2017-12
31.05.2017. год

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр.
68/2015 ) и Извештаја о стручној оцени понуда број: ЈН 06/2017-11 од 30.05.2017.
године, директор Спортског центра Пирот доноси:

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ
ВРЕДНОСТИ
УСЛУГЕ РЕКРЕАТОРА У ТЕРЕТАНИ
Ред.бр. ЈН 06/2017
Уговор се додељује :

ŽMS WORK, Богојављенска 3/19, 18300 Пирот

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Наручилац, Спортски центар Пирот, донео је Одлуку о покретању
поступка јавне набавке мале вредности број ЈН 06/2017 - 2 од 12.05.2017.
године, редни број набавке 06/2017, набавка услуге: Услуге рекреатора у
теретани, чији је наручилац Спортски центар Пирот.
За наведену набавку мале вредности, наручилац је упутио непосредни
позив на Порталу јавних набавки, на својој интернет страници и путем доставне
службе.
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца пристигле су
4(четири) понуде. Након спроведеног поступка отварања понуда Комисија за
јавне набавке је приступила стручној оцени понуда и сачинила Извештај дана
30.05.2017. године
У Извештају о стручној оцени понуда од 30.05.2017. год, Комисија за
јавне набавке је константовала:

Подаци о јавној набавци:
Предмет јавне набавке услуге : Услуге рекреатора у теретани
ОРН: 92620000 –Услуге у вези са спортом
1) Редни број набавке: 06/2017
Процењена вредност јавне набавке: 1.083.333 динара без пдв – а
Подаци о апропријацији у буџету: 424231- Услуге спорта
Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а): 936.000,00 динара
Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом): 936.000,00 динара
Укупан број поднетих понуда: 4 (четири)
Назив/име понуђача
Благовремене понуде
1.
2.
3.

4.

ŽMS WORK, Богојављенска 3/19,
18300 Пирот
TBV SYSTEMS д.о.о., Војвођанска 7,
18000 Ниш
П.Д. за услуге „Creative work“ д.о.о.
ул. Српских владара бр.22, 18300
Пирот
Ален Алексов ПР Агенција за чишћење
зграда и друге услуге „LONG LIFE“
Димитровград

Неблаговремене понуде
/
/

/

/

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

ЈН06/2017-7

TBV SYSTEMS д.о.о.,
Војвођанска 7, 18000 Ниш

Понуда се одбија као
неприхватљива на основу члана107.
став 1. Закона о јавним
набавкама("Службени гласник РС"
бр.68/2015) јер је понуђена
вредност већа од процењене
вредности.
Понуђач је понудио 1.092.000,00
динара без пдв-а а процењена
вредност је 1.083.333,00 динара без
пдв-а.

3) Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена:
Комисија је применила наведени критеријум предвиђен Конкурсном
документацијом, тако да је ранг листа понуђача са прихватљивим
понудама следећа:

Ред. Бр.

1

2

3

Број под којим је
понуда заведена

Подносилац понуде

Понуђена цена
без ПДВ-а

Понуђена
цена са ПДВом

ЈН06/2017-6

ŽMS WORK,
Богојављенска
3/19, 18300
Пирот

936.000,00

936.000,00

ЈН06/2017-9

Ален Алексов ПР
Агенција за
чишћење зграда и
друге услуге
„LONG LIFE“
Димитровград

982.440,00

1.178.928,00

ЈН06/2017-8

П.Д. за услуге
„Creative work“
д.о.о. ул. Српских
владара бр.22,
18300 Пирот

1.000.800,00

1.200.960,00

4) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је благовремена,
одговарајућа, прихватљива и најповољнија понуда понуђача
ŽMS WORK, Богојављенска 3/19, 18300 Пирот
и предлаже наручиоцу његов избор.
Изабрани понуђач извршава набавку самостално.
Начин и услови плаћања: Плаћање ће се вршити по испостављању једне фактуре

на месечном нивоу са роком плаћања од 45 дана за пружену услугу, уз обавезни
прилог уз исту, и овереног Извештаја о извршеној услузи од овлашћеног лица
наручиоца. Фактурисање једанпут месечно.
Место реализације: Теретана Кеј у хали Кеј, Таковска 24,18300 Пирот
Рок важења понуде: 45 дана
Рок реализације: 12 месеци од потписивања уговора

Директор Спортског центра Пирот, прихватио је предлог Комисије за
јавну набавку о избору најповољније понуде, те је на основу овлашћења из
члана 108. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр.68/2015) донео
Одлуку као у диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против ове Одлуке Понуђач може поднети Захтев за заштиту права у
року од 5 дана од дана објављивања Одлуке о додели уговора на порталу ЈН и
на сајту Наручиоца. Захтев за заштиту права се подноси Наручиоцу, Спортском
центру Пирот, зграда затвореног градског базена, канцеларија бр.3 на другом
спрату, ул. Косте Абрашевића бб, 18300 Пирот, а копија се истовремено
доставља Републичкој комисији за заштиту права Понуђача.

Подносилац захтева је дужан да уз Захтев за заштиту права приложи и
потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН.
Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН мора да садржи
следеће елементе:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

да буде издата од стране банке и да садржи печат банке
износ таксе: 60.000,00 динара
број рачуна: 840-30678845-06
шифра плаћања: 153 или 253
позив на број: 06/2017
сврха: ЗЗП; Спортски центар Пирот; 06/2017
корисник: буџет Републике Србије
назив уплатиоца, односно подносиоца ЗЗП за којег је извршена уплата таксе
потпис овлашћеног лица банке
Директор Спортског центра Пирот
_________________________
Ненад Ђорђевић

