
ПСЦ  "Пинки" Сремска Митровица
Адреса: Св. Димитрија бр. 36, Сремска Митровица

Број одлуке: 360

Датум: 24.02.2016.године

На основу члана 109. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', број 124/2012 и
68/2015), директор доноси:

О Д Л У КУ 
о додели уговора

    Уговор о јавној набавци услуга – Услуге запошљавања,  редни бр.1.2.4. додељује се
понуђачу ЗАДРУГА СТУДЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ, ул. Светозара
Марковића 79/I-III, са понуђеном ценом од 1.153.247,76 динара без ПДВ-а,  са  роком
важења понуде од 30 дана,  а у свему према Понуди заведени број понуђача 03-14  од
17.02.2016.године.

О б р а з л о ж е њ е

Наручилац  је  дана  02.02.2016. године  донео  Одлуку  о  покретању  поступка  јавне
набавке  мале  вредности  бр.1.2.4,  за  јавну  набавку услуга  –  Услуге  запошљавања,
процењене вредности 2.416.667,00 динара без ПДВ-а.

За  наведену  јавну  набавку  наручилац  је  дана  02.02.2016.  године објавио  Позив  за
подношење понуда на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца поднете су четири понуде.

Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавну набавку је приступила стручној
оцени понуда и сачинила извештај о стручној оцени понуда.

У извештају о стручној оцени понуда бр. 357 од 24.02.2016. године, Комисија за јавне
набавке је констатовала следеће:

1. Предмет јавне набавке: услуге – Услуге запошљавања ОРН: 79600000.

2. Подаци из  плана набавке који се  односе на предметну набавку: У плану
набавки за 2016.годину, предметна набавка се води под редним бројем 1.2.4

3. Процењена вредност јавне набавке: Процењена вредност јавне набавке износи
2.416.667,00 динара без ПДВ-а.

4. Основни подаци о понуђачима: До датума и времена наведеном у позиву за
подношење понуда и конкурсној документацији пристигла је укупно 4 (четири)



благовремена понуде и то:

Ред
.

бр.

Број под којим
је понуда

заведена (на
деловоднику
наручиоца)

Назив и седиште понуђача
Датум

пријема
Час

пријема

1. 268
Привредно друштво за кадровске услуге „КАДАР

ПЛУС“ Д.О.О. Београд 12.02.2016. 09:10

   2. 286
„СИСТЕМ ФПС ОБЕЗБЕЂЕЊЕ“ Д.О.О.

Београд 17.02.2016. 09:10

3. 302
„INTER SAFE BUSINESS“ Д.О.О.

Београд 18.02.2016. 12:00

4. 303
ЗАДРУГА СТУДЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА У

БЕОГРАДУ 18.02.2016. 12:00

       5.  Неблаговремених понуда нема.

6. Понуде које су одбијене са разлозима за одбијање и понуђеним ценама:

Након прегледа документације Комисија је констатовала да је понуда понуђача
Привредно  друштво  за  кадровске  услуге  „КАДАР  ПЛУС“  Д.О.О.  из
Београда  ,ул.  Љутице  Богдана  1а,  заведени  број  понуђача  49-02/16,  са
понуђеном  ценом  од  1.546.386,96  без  ПДВ-а,  неприхватљива из  следећег
разлога:
1)  )  понуђач  Привредно  друштво  за  кадровске  услуге  „КАДАР  ПЛУС“
Д.О.О. из Београда није своју понуду поднело по последњој верзији  конкурсне
документације која је објављена на Порталу јавних набавки 10.02.2016.године.
Измена  конкурсне  документације  је  извршена  у  Обрасцу предмера  услуга  са
структуром  цене  тако  да  је  достављена  понуда  неупоредива  са  осталим
понудама и не може да одговори на захтев набавке.

7. Одговарајуће и прихватљиве понуде:

7.1.   Након  прегледа  документације  констатовано  је  да  је  понуда  понуђача
„СИСТЕМ ФПС ОБЕЗБЕЂЕЊЕ“ Д.О.О.из Београда  ул.  Патријарха Јоаникија 2а,
заведени  број  понуђача  500,  са  понуђеном  ценом  1.153.097,61  динар  без  ПДВ-а
одговарајућа и прихватљива.



7.2.  Након прегледа документације констатовано је да је понуда понуђача ЗАДРУГА
СТУДЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА  У БЕОГРАДУ ул,  Светозара  Марковића  79/I-III,
заведени број понуђача 03-14, са понуђеном ценом од 1.153.247,76 динара без ПДВ-а
одговарајућа и прихватљива.

7.3. Након прегледа  документације  констатовано  је  да  је  понуда  понуђача  „INTER
SAFE BUSINESS“ Д.О.О. из Београда, ул. Љутице Богдана 1а, заведени број понуђача
277,  са  понуђеном  ценом  од  1.859.985,32  динара  без  ПДВ-а  одговарајућа  и
прихватљива.

8. Додатна објашњења понуде:

Дана 19.02.2016.  године у складу са  чланом 93.  Став  1.  Закона о јавним набавкама
комисија  се  обратила  понуђачима  „СИСТЕМ  ФПС  ОБЕЗБЕЂЕЊЕ“  Д.О.О.из
Београда и ЗАДРУГА СТУДЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Захтевом за
додатним  објашњењем  структуре  понуђене  цене  у  обрасцу  предмера  услуга  са
структуром цене ,  колона 6.  (Накнада трошкова Извршиоца услуга  (Добављача)  без
ПДВ-а)  на  страни  17.  Конкурсне  документације  за  јавну  набавку  мале  вредности
услуга- Услуге запошљавања јн. бр. 1.2.4 , а у циљу помоћи у прегледу, вредновању и
оцењивању понуда.
До рока наведеног у захтеву стигли су следећи одговори:

1) Понуђач „СИСТЕМ ФПС ОБЕЗБЕЂЕЊЕ“ Д.О.О.из Београда у свом одговору
на захтев није објаснио структуру понуђене цене у обрасцу предмера услуга са
структуром цене , колона 6. (Накнада трошкова Извршиоца услуга (Добављача)
без ПДВ-а) већ је рекао да је дошло до грешке у попуњавању формулара и да нам
доставља правилно попуњен образац 2.6 Конкурсне документације.

2) Понуђач  ЗАДРУГА СТУДЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ је у свом
одговору на захтев  доставила структуру накнаде трошкова извршиоца без ПДВ-а
из колоне 6. Обрасца предмера услуга, тако што је за сваког радника приказана
структура која чини порез, члански допринос, допринос за ПИО и допринос за
здравствено осигурање, а поред тога су доставили и структуру укупног износа са
и без ПДВ-а.

Након  тога  Комисија  се  поново  24.02.2016.  године  обратила  понуђачу  „СИСТЕМ
ФПС ОБЕЗБЕЂЕЊЕ“ Д.О.О.из Београда  са захтевом за додатна објашњења где је
Понуђачу предочено да не могу мењати своју понуду, да су послали не важећи образац
предмера услуга са структуром цене (из претходне верзије конкурсне документације)
који не може да одговори на захтев односно да се из њега не виде тражени податци и да
при том послати образац није правилно попуњен тј. да у колону 8. (Укупно без ПДВ-а)
која представља збир колона 5,6 и 7 није урачуната колона 5. што значајно повећава
вредност понуде. Комисија је констатовала да је понуда бр. 500 од 12.02.2016. године
прихватљива  и  тражила  је  од  понуђача  да  се  изјасни  да  ли  прихвата  понуду  са
приказаном  ценом  уз  напомену  да  ПСЦ“Пинки“  Сремска  Митовица  не  може  да
одговара за додатне трошкове који могу настати као последица грешке у понуди.



Понуђач  „СИСТЕМ ФПС ОБЕЗБЕЂЕЊЕ“ Д.О.О.из Београда је дана 24.02.2016.
године одустао од своје понуде бр. 500 од 12.02.2016. године.

9. Ранг листа понуђача:

Назив/име понуђача Понуђена цена (без ПДВ-а)

1. ЗАДРУГА СТУДЕНАТА 
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

1.153.247,76

2.
„INTER  SAFE  BUSINESS“ Д.О.О.  из
Београда

1.859.985,32

10.    Предлог за доношење Одлуке:

Комисија  за  јавну  набавку  услуга–  Услуге  запошљавања  редни  бр.1.2.4 предлаже
директору Пословно-спортског  центра  „ПИНКИ“ Сремска  Митровица  да  донесе
одлуку да уговор о јавној набавци услуга Услуге запошљавања, редни бр.1.2.4 доделисе
понуђачу ЗАДРУГА СТУДЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ.
             Директор је прихватио предлог Комисије, за јавну набавку услуга – Услуге
запошљавања, редни бр.1.2.4, о избору најповољније понуде, и донео одлуку о додели
уговора као у изреци ове одлуке.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке понуђач може 
поднети захтев за заштиту права 
у року од 5 дана од објављивања исте на порталу јавних набавки.

                                                                                                      ПСЦ“Пинки“

                                                                                         _______________________

                                                                                             директор-Васиљ Шево

                                                                                            


