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ДАТУМ: 05.06.2014. године

На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12), а након
спроведеног поступка јавне набавке мале вредности за набавку услуга Организација семинара са обезбеђењем
хотелских услуга смештаја и исхране на бази пуног пансиона за учеснике семинара са услугом ангажовања
предавача Ред.бр. ЈН МВ 6/У и закљученог Уговора о јавној набавци мале вредности сходно члану 112. Закона о
јавним набавкама, став 2. тачка 5. Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу
објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ
О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
Ред.бр. ЈН МВ 6/У
Уговори о јавној набавци мале вредности услуга Организација семинара са обезбеђењем хотелских
услуга смештаја и исхране на бази пуног пансиона за учеснике семинара са услугом ангажовања
предавача, обликованој по партијама од 1-4, Ред.бр. ЈН МВ 6/У, Позиву број 131-404-137/2014-03 од
14.05.2014. године, упућеног путем поште и e-mail-a, закључени су са понуђачима:
•

Партија 1 – Палић ДОО за туризам, хотелијерство и угоститељство Суботица-у стечају, Хотел
Президент, Палић, ул. Олге Пенавин бр. 2 дана 04.06.2014. године;
-

•

Партија 2 – Српски менаџмент центар, Београд, ул. Борска бр. 7-и, дана 04.06.2014. године;
-

•

Вредност уговора је 345.000,00 динара без ПДВ-а, 345.000,00 са ПДВ-ом .

Партија 3 – MAX-EX ДОО за трговину на велико и мало, туризам, export-import и услуге, Вила Лаго,
Суботица, ул. Максима Горког бр. 20 дана 04.06.2014. године;
-

•

Вредност уговора је 137.306,50 динара без ПДВ-а, 158.625,00 са ПДВ-ом .

Вредност уговора је 159.834,09 динара без ПДВ-а, 182.945,00 са ПДВ-ом.

Партија 4 – Српски менаџмент центар, Београд, ул. Борска бр. 7-и, дана 04.06.2014. године;
-

Вредност уговора је 345.000,00 динара без ПДВ-а, 345.000,00 са ПДВ-ом.

Обавештење о закљученим уговорима јавне набавке објавити на Порталу јавних набавки и на
интернет страници Наручиоца у року од пет дана од дана закључења уговора.

Образложење
1. Назив, адреса и интернет страница Наручиоца:
Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, Булевар Михајла
Пупина 16, 21000 Нови Сад, АП Војводина, Република Србија, Web: www.region.vojvodina.gov.rs
2. Врста наручиоца: орган државне управе.
3. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
Предмет јавне набавке је набавка услуга – Организација семинара са обезбеђењем хотелских
услуга смештаја и исхране на бази пуног пансиона за учеснике семинара са услугом ангажовања
предавача.
Ознака из општег речника набавки:
•
•
•
•

Партија 1 – Услуге хотела, ресторана и трговине на мало – 55000000, Пролећни семинар ГОП
Партија 2 – Услуге обуке – 80500000, Пролећни семинар ГОП
Партија 3 - Услуге хотела, ресторана и трговине на мало – 55000000, Јесењи семинар Програмско
буџетирање за 2015. годину
Партија 4 – Услуге обуке – 80500000, Јесењи семинар Програмско буџетирање за 2015. годину.

4. Уговорена вредност јавне набавке: 987.140,59 динара без ПДВ-а, 1.031.570 са ПДВ-ом, по партијама:
-

Партија 1 – 137.306,50 динара без ПДВ-а, 158.625,00 са ПДВ-ом .

-

Партија 2 – 345.000,00 динара без ПДВ-а, 345.000,00 са ПДВ-ом .

-

Партија 3 – 159.834,09 динара без ПДВ-а, 182.945,00 са ПДВ-ом.

-

Партија 4 – 345.000,00 динара без ПДВ-а, 345.000,00 са ПДВ-ом.

5. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.
6. Број примљених понуда и податке о понуђачима
Партија 1 – примљене су две понуде од понуђача:
-

ПАНА ЦОМП ЗЕМЉА ЧУДА ДОО за туризам и трговину, Нови Сад, Булевар цара Лазара 96,

-

Палић ДОО за туризам, хотелијерство и угоститељство Суботица-у стечају, огранак хотел Президент,
Палић, Олге Пенавин 2.

Партија 2 – примљена је једна понуда од понуђача:
-

Српски менаџмент центар, Београд, Борска 7-и.

Партија 3 – примљене су две понуде од понуђача:
-

MAX-EX ДОО за трговину на велико и мало, туризам, export-import и услуге, Суботица, Максима
Горког 20,

-

ЦОМП ЗЕМЉА ЧУДА ДОО за туризам и трговину, Нови Сад, Булевар цара Лазара 96.

Партија 4 – примљена је једна понуда од понуђача:

-

Српски менаџмент центар, Београд, Борска 7-и.

7. Највише и најниже понуђене цене:
-

Партија 1 – 137.306,50 динара без ПДВ-а;

-

Партија 2 – 345.000,00 динара без ПДВ-а;

-

Партија 3 – 159.834,09 динара без ПДВ-а;

-

Партија 4 – 345.000,00 динара без ПДВ-а.

Због битних недостатака понуде понуђача ПАНА ЦОМП ЗЕМЉА ЧУДА ДОО за туризам и трговину, а у
складу са чланом 106. ЗЈН, понуда је одбијена јер је садржала јединствену понуду и за партију 1 и за партију
3, иако је у позиву јасно наведено да је потребно поднети понуде по партијама засебно, те из тог разлога
није било могуће упоредити ову понуду са другим приспелим понудама.
8. Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:
-

Партија 1 – 137.306,50 динара без ПДВ-а;

-

Партија 2 – 345.000,00 динара без ПДВ-а;

-

Партија 3 – 159.834,09 динара без ПДВ-а;

-

Партија 4 – 345.000,00 динара без ПДВ-а.

9. Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: /
10. Датум доношења Одлуке о додели уговора:
27.05.2014. године и достављена је понуђачима.
11. Датум закључења уговора: 04.06.2014. године.
12. Основни подаци о добављачима:
•

Партија 1 – Палић ДОО за туризам, хотелијерство и угоститељство Суботица-у стечају, огранак хотел
Президент, Палић, Олге Пенавин 2, е-мејл: info@hotelprezident.com , матични број: 08010670, ПИБ:
100845279;

•

Партија 2 – Српски менаџмент центар, Београд, Борска 7-и, е-мејл: vlada@smc-consulting.rs , матични
број: 17677977, ПИБ: 104875572;

•

Партија 3 – MAX-EX ДОО за трговину на велико и мало, туризам, export-import и услуге, Суботица,
Максима Горког 20, е-мејл: info@vila-lago.com , матични број: 08545006, ПИБ: 100844495;

•

Партија 4 – Српски менаџмент центар, Београд, Борска 7-и, е-мејл: vlada@smc-consulting.rs ,матични
број: 17677977, ПИБ: 104875572.

13. Период важења уговора:
Уговор се закључује до окончања извршења уговорених услуга.
14. Околности које представљају основ за измену уговора: /

