Културни центар Рума
Вељка Дугошевића 102, Рума
Број:0004/16
Датум:04.01.2016.
Број ЈН:05/2015
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/12,
14/15 и 68/2015), и Извештаја о стручној оцени понуда бр. 0003/16 од 04.01.2016.
в.д.директора установе Културни центар Рума доноси,
ОДЛУКУ
о додели уговора
Додељује се уговор у поступку јавне набавке мале вредности, редни бр. 05/2015
која има за предмет набавку услуга у области културе Татјана Мркић Арсовска „ПР Тања
2015 НС“ агенција за остале услужне активности подршке пословању, адреса Светозара
Ћоровића 6 Нови Сад, ПИБ 108826430, матични број 63730262, број понуде 1/2015 од
29.12.2015. године, са понуђеном ценом у износу од 1.200,000 без пдв-а.
Образложење
Наручилац је дана 22.12.2015.године донео Одлуку о покретању поступка јавне
набавке број 05/2015. Позив за подношење понуде је послат понуђачима, објављен на
Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, дана 23.12.2015.године. Након
спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда број
1161/15 од 31.12.2015.године, Комисија за јавну набавку (у даљем тексту: Комисија)
приступила је стручној оцени понуда и сачинила Извештај о стручној оцени понуда број
0003/16 од 04.01.2016.године.
У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће:
1.Предмет јавне набавке је услуга: Агенцијске услуге – Организација дочека
Православне нове године у Руми под редним бројем 05/2015.
2.Процењена вредност јавне набавке и ознака из општег речника набавке: процењена
вредност набавке је 1.204.167 динара без обрачунатог пдв-а, ознака из општег речника
набавке 92312120– Услуге музичких група
3. Подаци из Плана набавки који се односи на предметну набавку:
- подаци о економској класификацији из Финансијског плана (конто)424221-трошкови
програма
- поступак јавне набавке мале вредности,
- набавка се спроводи ради обављања редовне делатности установе,
- средства за плаћање ове набавке су обезбеђена финансијским планом за 2016.годину, а
део финансијским планом за 2015 годину и планом набавки за 2015 (измена број 1136/15).
Број набавке у плану 1.2.5.
-предметна јавна набавка је покренута из разлога реализације манифестације
„Организација дочека Православне Нове године у Руми“.

4. Евентуална одступања од плана набавки са образложењем: нема
5. Поступак јавне набавке мале вредности се спроводи у складу са чланом 39. ЗЈН.
6.Околности које оправдавају примену поступка јавне набавке мале вредности:
питању је набавка чија процењена вредност није већа од 5.000.000 динара, при чему ни
укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од
5.000.000 динара.
7.Наручилац је позвао следеће понуђаче да доставе понуду:
- „ПР ТАЊА 2015 НС“ доо Београд
- „FALCON“ доо Црвенка
- „ТЕODOR AGM“ Нови Сад
8. Понуђачи који су доставили понуде и основни подаци о њима и то за:
Татјана Мркић Арсовска ПР „Тања 2015 НС“ агенција за остале услужне активности
подршке пословању, адреса Светозара Ћоровића 6 Нови Сад, ПИБ 108826430, матични
број 63730262, број понуде 1/2015 од 29.12.2015. године, са понуђеном ценом у износу од
1.200,000 без пдв-а,
9.Понуде које су одбијене, цене и разлози за одбијање: нема
10.Разлози у случају да су понуде неодговарајуће или неприхватљиве и опис начина
на који је одређена процењена вредност: нема неодговарајућих и неприхватљивих
понуда, а процењена вредност је одређена на бази расположивих средстава и цена на
тржишту
11.Разлози за одбијање понуде због неуобичајено ниске цене: нема
12.Ранг листа прихватљивих понуда применом критеријума најниже понуђене цене
за доделу уговора:
Редни
број
1.

Назив и седиште понуђача/шифра понуђача
Татјана Мркић Арсовска„ПР ТАЊА 20015 НС“

Понуђена цена без пдва
1.200.000,00

13.Називи понуђача које Комисија за спровођење поступка јавне набавке предлаже за
доделу уговора у поступку јавне набавке мале вредности по критеријуму најниже
понуђене цене:
- Комисија констатује да је најповољнија понуда понуђача:Татјана Мркић Арсовска „ПР
„Тања 2015 НС“ агенција за остале услужне активности подршке пословању, адреса
Светозара Ћоровића 6 Нови Сад, ПИБ 108826430, матични број 63730262, број понуде
1/2015 од 29.12.2015. године, са понуђеном ценом у износу од 1.200,000 без пдв-а.
На основу свега напред наведеног, а по предлогу Комисије, Наручилац је одлучио
као у изреци ове одлуке.

Поука о првном леку:
Против ове одлуке се може поднети захтев за заштиту права у року од 5 дана од
дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. Захтев за заштиту права се подноси
Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

В.д.директора
_____
____________
Тања Слепчевић

