ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА OПШТИНЕ ПАРАЋИН
Краља Петра Првог бр 13 35250 Параћин ПИБ 105621525 МБ 17716883
Број јавне набавке: 1.2.8
Датум: 28.08.2018. године
На основу члана 17.Статута Туристичке организације Општине Параћин (бр. 5 од 10.04.2008.
год.) и у складу са Чланом 108. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012 и 14/2015
и 68/15), директор Туристичке организације општине Параћин, Параћин, ул. Краља Петра Првог бр.
13 доноси следећу:

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА
Додељује се Уговор о јавној набавци услуга организације манифестације „Дани
паприке у Дреновцу“ бр. 1.2.8 Понуђачу АЛЕКСАНДАР МАРКОВИЋ ПР, РЕКЛАМНА АГЕНЦИЈА
БУМЕРАНГ ПАРАЋИН, Параћин, ул, Алексе Шантића бр. 28, матични број 62264101, ПИБ
106782941.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Наручилац Туристичка организација општине Параћин, Параћин, ул. Краља Петра Првог бр.
13, ПИБ 105621525, матични број. 17716883, је спровео поступак јавне набавке мале вредности –
Јавна набавка услуга организације манифестације „Дани паприке у Дреновцу“ бр. 1.2.8.
Назив и ознака из општег речника набавки: 79952000-2 - Организовање разних дешавања
Процењена вредност јавне набавке услуга бр. 1.2.8 je: 208.333,00 динара без ПДВ-a.
•

Рок за достављање понуда у поступку јавне набавке услуга био је дана 27.08.2018 године до
10:00 часова.
Наручилац је у потпуности спровео поступак јавне набавке мале вредности у складу са
чланом 39. Закона о јавним набавкама.
У наведеном року Наручилац је примио следеће понуде, и то:

•
•

Редни
број
понуде
1.

•

Број под којим је
понуда
заведена
229-II

Назив/Име понуђача

АЛЕКСАНДАР МАРКОВИЋ ПР,
РЕКЛАМНА АГЕНЦИЈА БУМЕРАНГ
ПАРАЋИН

Неблаговремених понуда није било.

Седиште
понуђача
Параћин,
Ул. Алексе
Шантића бр.
28

Датум и час
пријема понуде

24.08.2018. године,
10:17 часова

•

Поступак отварања понуда спроведен је дана 27.08.2018. године са почетком у 12:30 часова,
а окончан је у 12:40 часова.
У складу са Чланом 104. Закона о јавним набавкама Комисија за јавну набавку образована
Решењем Наручиоца бр. 211-II од дана 15.08.2018. године, сачинила је Записник о отварању
понуда у поступку јавне набавке мале вредности бр. 236-II.

•

Отварању понуда су присуствовали:

Редни
број

Назив/Име понуђача

Име и презиме
овлашћеног
представника

1.

/

/

•

Редни
број

/

Назив и седиште понуђача/шифра понуђача, број под којим је понуда заведена, начин на који
понуђач наступа, понуђена цена и евентуални попусти које нуди понуђач, подаци из понуде
који су одређени као елементи критеријума и који се могу нумерички приказати, рок важења
понуде (и по потреби други подаци из понуде), по редоследу пријема понуде:
Подаци из понуде

Назив и седиште понуђача/
Шифра понуђача

1.

Број пуномоћја

АЛЕКСАНДАР МАРКОВИЋ ПР, РЕКЛАМНА
АГЕНЦИЈА БУМЕРАНГ ПАРАЋИН

Благовремена/Наблаговремена понуда
Број под којим је понуда заведена
Начин на који понуђач наступа

Благовремена
229-II
Самостално

Понуђена цена
208.333,00 динара без ПДВ-а

Евентуални попусти које нуди понуђач
Елемент критеријума
Рок важења понуде

•

/
Најнижа понуђена цена
60 дана

Назив/име понуђача чија је понуда неприхватљива и разлози који понуду чине
неприхватљивом:

Број под којим је
понуда заведена
/

Назив/име понуђача чија је понуда
неприхватљива
/

Разлози који понуду чине
неприхватљивом
/

Комисија за јавну набавку образована Решењем Наручиоца бр. 211-II од дана 15.08.2018.
године, дана 28.08.2018 године, сходно одредбама Закона о јавним набавкама, извршила је стручну
оцену понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуга под бр. 1.2.8 и утврдила је следеће:
Дана 27.08.2018. године до тренутка одређеног у Конкурсној документацији и Позиву за
подношење понуда у поступку јавне набавке услуга – организације манифестације „Дани паприке у
Дреновцу“ ЈН 1.2.8 на адресу Наручиоца приспела је једна понуда и то:
• Понуда понуђача АЛЕКСАНДАР МАРКОВИЋ ПР, РЕКЛАМНА АГЕНЦИЈА БУМЕРАНГ
ПАРАЋИН која је код Наручиоца заведена под бројем 229-II, која је у поступку стручне оцене
понуда оцењена као прихватљива понуда у смислу члана 3. ст. 1. тач. 33) Закона о јавним
набавкама којим је предвиђено да је прихватљива понуда понуда која је благовремена, коју
наручилац није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити
условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене
вредности јавне набавке.
•

Критеријум за оцењивање прихватљивих понуда је најнижа понуђена цена, те ранг листа
понуђача применом овог критеријума је следећа:

Број под којим је
понуда заведена
229-II

Назив/име понуђача

Понуђена цена без ПДВ-а

АЛЕКСАНДАР МАРКОВИЋ ПР, РЕКЛАМНА
АГЕНЦИЈА БУМЕРАНГ ПАРАЋИН

208.333,00 динара без ПДВ-а

Наиме, према критеријуму најнижа понуђена цена, понуда Понуђача АЛЕКСАНДАР
МАРКОВИЋ ПР, РЕКЛАМНА АГЕНЦИЈА БУМЕРАНГ ПАРАЋИН, Параћин, ул, Алексе Шантића бр. 28,
матични број 62264101, ПИБ 106782941, која је оцењена као прихватљива понуда у поступку јавне
набавке услуга бр. 1.2.8– Услуге организације манифестације „Дани паприке у Дреновцу“, а која је
код Наручиоца заведена под бројем 229-II, оцењена је и као најповољнија понуда.
Обзиром да је понуда Понуђача која је код Наручиоца заведена под бројем 229-II, која је
једина приспела, оцењена као прихватљива и најповољнија према критеријуму најнижа понуђена
цена, Комисија за јавну набавку образована Решењем Наручиоца бр. 211-II од дана 15.08.2018.
године предлаже директору Аљоши Глигоријевићу као одговорном лицу код Наручиоца да донесе
одлуку којом ће понуђачу АЛЕКСАНДАР МАРКОВИЋ ПР, РЕКЛАМНА АГЕНЦИЈА БУМЕРАНГ
ПАРАЋИН, Параћин, ул, Алексе Шантића бр. 28, матични број 62264101, ПИБ 106782941, доделити
уговор о јавној набавци под бр. 1.2.8 чији је предмет набавка услуга – организација манифестације
„Дани паприке у Дреновцу“.
Имајући у виду све наведено, директор Туристичке организације општине Параћин је
прихватио мишљење и предлог Комисије за јавне набавке која је образована решењем
Наручиоца бр. 211-II од дана 15.08.2018. године и у складу са својим законским овлашћењима
доноси одлуку као у диспозитиву.
НАРУЧИЛАЦ
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
М.П.
с.р_____________________________
директор Аљоша Глигоријевић
Упутство о правном средству: Против одлуке се може изјавити Захтев за заштиту права у року
од 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. Захтев за заштиту права подноси

се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. Подносилац захтева је
дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 60.000,00 динара уколико оспорава
одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на број жиро рачуна: 840 – 30678845-06, модел
97, шифра плаћања: 153, позив на број: 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса,
број јавне набавке 1.2.8 Јавна набавка услуга организација манифестације „Дани паприке у
Дреновцу“. Захтев за заштиту права мора да садржи и потврду о уплати таксе.

