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Република Србија
Дом културе Пријепоље
Број: 276
Датум: 25.03.2019. године
Санџачких бригада бр. 2
П р и ј е п о љ е

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама(„Службени гласник Републике
Србије“ бр.124/12, 14/15, 68/15), и извештаја о стручној оцени понуда број 275 од
25.03.2019. године, одговорно лице наручиоца, доноси:

О Д Л У К У
о додели уговора

У поступку јавне набавке мале вредности број 01/2019 - Јавна набавка услуге –
ресторанске услуге за потребе Дома културе Пријепоље, додељује се уговор о јавној
набавци услуге групи понуђача:

1. УП ''Милешева'' д.о.о. Улица Валтерова 2, 31300 Пријепоље, матични број 06936890,
ПИБ 100808694, (носилац посла – овлашћени члан групе понуђача)

2. УР Ресторан ''Романса на Лиму'' , Улица Бјелопољски пут бб, 31300 Пријепоље, матични
број 64630229, ПИБ 110072739, (члан групе понуђача).

Укупна вредност уговора износи 1.250.000,оо динара без урачунатог пореза на
додату вредност, односно 1.500.000,оо динара са урачунатим порезом на додату вредност.

Уговор се додељује након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности
број 01/2019 - Јавна набавка услуге – ресторанске услуге за потребе Дома културе
Пријепоље.

Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца у
року од три дана од дана доношења одлуке.

О б р а з л о ж е њ е

Дом културе Пријепоље, је у својству Наручиоца, дана 06.03.2019. године, донео
одлуку број 208/19 о покретању поступка јавне набавке мале вредности, за јавну набавку
услуга број 01/2019 – ресторанске услуге за потребе Дома културе Пријепоље.

Поступак јавне набавке је спроведен сходно члану 39. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник Републике Србије“ бр.124/12, 14/15, 68/15).

До истека рока за подношење понуда дана 19.03.2019. године на адресу наручиоца
приспела је једна понуда.

Након спроведеног поступка отварања понуда, Комисија за јавну набавку је
приступила стручној оцени понуда и сачинила извештај о истом.
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У извештају о стручној оцени понуда број 275 од 25.03.2019. године, Комисија за
јавну набавку је констатовала следеће:

Наручилац: Дом културе Пријепоље, Санџачких бригада бр. 2, 31300 Пријепоље.

Позив за подношење понуда и конкурсна документација објављени су на Порталу
јавних набавки дана 10.03.2019. године.

Предмет јавне набавке: набавка услуге – ресторанске услуге за потребе Дома
културе Пријепоље.

Подаци из плана набавки који се односе на предметну јавну набавку:

- Редни број јавне набавке из плана јавних набавки за 2019. годину: 1.2.2
- Интерни број поступка: 01/2019
- Врста поступка: поступак јавне набавке мале вредности
- Оквирно време покретања поступка: март 2019.
- Оквирно време закључења уговора: март 2019.
- Оквирно време извршења уговора: март 2020.
- Извор финансирања:

Подаци о апропријацији у буџету односно у финансијском плану: позиција 90
економска класификација: 423711-репрезентација

Процењена вредност: 1.250.000,оо динара без пдв-а, односно 1.500.000,оо
динара са ПДВ-ом.

1. Поступак отварања понуда вођен је дана 19.03.2019. године, са почетком у 10:15
часова у просторијама наручиоца.

2. Отварање понуда врши Комисија образована решењем број 209/19 од 06.03.2019.
године, у саставу:

1) Александар Вујичић, председник комисије
2) Зорица Ћосовић, Чланица
3) Муамер Поровић, Члан

3. Констатује се да отварању понуда присуствују доле наведени представници
понуђача који су поднели пуномоћја:

Редни
број Понуђач Представник Пуномоћје број

1. / / /

2. / / /

3. / / /
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Констатује се да отварању понуда присуствују друга лица: Нема.

Благовремено, тј. до дана 19.03.2019. године до 10:00 часова, приспела је једна понуда:
Редни
број

Број под којим је
понуда заведена

Назив или шифра
понуђача

Датум Пријема Сат

1. 258

Заједничка понуда групе
понуђача:

1.УП ''Милешева'' д.о.о.
Улица Валтерова 2, 31300
Пријепоље, матични број
06936890, ПИБ
100808694, (носилац
посла –овлашћени члан
групе понуђача) и

2. УР Ресторан ''Романса
на Лиму'' , Улица
Бјелопољски пут бб,
31300 Пријепоље,
матични број 64630229,
ПИБ 110072739, (члан
групе понуђача)

19.03.2019. године 09:31

4. Неблаговремене понуде: /

5. Комисија констатује да су понуђачи поднели следеће цене и евентуалне попусте:
Редни
број

Број под којим је
понуда заведена

Назив или шифра
понуђача

Понуђена цена и евентуални попуст у
динарима

1. 258

1.УП ''Милешева''
д.о.о. Улица
Валтерова 2, 31300
Пријепоље, матични
број 06936890, ПИБ
100808694,
(носилац посла –
овлашћени члан
групе понуђача) и

2. УР Ресторан
''Романса на Лиму'' ,
Улица Бјелопољски
пут бб, 31300
Пријепоље, матични
број 64630229, ПИБ
110072739, (члан
групе понуђача)

1. Цена без пдв: 33.554,03

Укупна цена: 40.265,оо

2. Рок и начин плаћања: Наручилац се
обавезује да у року од 45
(четрдесетпет) дана од пријема
исправно испостављеног рачуна
исплати цену извршене услуге,
вирмански на текући рачун Пружаоца
услуге

3. Рок важења понуде: 240 дана
рачунајући од дана јавног отварања
понуда
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6. Уочени недостаци у понудама: Нема.

7. Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово
одбијање: Нема.

Комисија за јавну набавку је спровела поступак прегледа и стручне оцене понуда и
утврдила следеће:

Понуда заведена код Наручиоца под бројем 258 од 19.03.2019. године групе понуђача:

1. УП ''Милешева'' д.о.о. Улица Валтерова 2, 31300 Пријепоље, матични број
06936890, ПИБ 100808694, (носилац посла –овлашћени члан групе понуђача)

2. УР Ресторан ''Романса на Лиму'' , Улица Бјелопољски пут бб, 31300 Пријепоље,
матични број 64630229, ПИБ 110072739, (члан групе понуђача),

испуњава обавезне и додатне услове из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама («Сл.
Гласник РС» број 124/2012, 14/15, 68/15) и конкурсне документације и иста је
благовремена, одговарајућа и прихватљива.

Комисија за јавну набавку је извршила рачунску контролу понуде, и утврдила је да
понуда број 258 од 19.03.2019. године нема рачунских грешака.

8. Критеријум за доделу уговора:

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА
ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А“.

9. Ранг листа понуђача у случају примене критеријума најнижа понуђена цена без
ПДВ-а:

Назив/име понуђача Понуђена цена без ПДВ-а

1.

Заједничка понуда групе понуђача:

1. УП ''Милешева'' д.о.о. Улица Валтерова
2, 31300 Пријепоље, матични број
06936890, ПИБ 100808694, (носилац
посла – овлашћени члан групе
понуђача), и

2. УР Ресторан ''Романса на Лиму'' ,
Улица Бјелопољски пут бб, 31300
Пријепоље, матични број 64630229,
ПИБ 110072739, (члан групе понуђача),

33.554,03 динара без пдв-а
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