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

Број одлуке: 298

Датум: 13.02.2017.

На основу члана 107. став 4. , члана 108. став 1. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник
РС'', број 124/2012 и 68/2015), и Извештаја о стручној оцени понуда број 297 од 10.02.2017.

године директор доноси:

О Д Л У КУ 
о додели уговора

    Уговор о јавној набавци  услуга –  Услуге запошљавања,  редни бр.1.2.3 додељује се
понуђачу Задруга  студената  Универзитета  у  Београду  Београд,  ул. Светозара
Марковића 79/I-III, са понуђеном ценом од 3.004.480,96 динара без ПДВ-а,  са  роком
важења понуде од  90 дана,  а у свему према Понуди  заведени број понуђача 03-9  од
08.02.2017.године.

О б р а з л о ж е њ е

Наручилац  је  дана  01.02.2017. године  донео  Одлуку  о  покретању  поступка  јавне
набавке  мале  вредности  бр.1.2.3,  за  јавну  набавку услуга  –  Услуге  запошљавања,
процењене вредности 3.000.000,00 динара без ПДВ-а.

За  наведену  јавну  набавку  наручилац  је  дана  02.02.2017.  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.  297 од 10.02.2017. године, Комисија за јавне
набавке је констатовала следеће:

1. Предмет јавне набавке: услуге – Услуге запошљавања.

2. Подаци  из  плана  набавке  који  се  односе  на предметну  набавку: У плану
набавки за 2017.годину, предметна набавка се води под редним бројем 1.2.3

3. Процењена вредност јавне набавке: Процењена вредност јавне набавке износи
3.000.000,00 динара без ПДВ-а.



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

Ред
.

Бр.

Број под којим
је понуда

заведена (на
деловоднику
наручиоца)

Назив и седиште понуђача

Датум
пријема

Час
пријема

1. 261 Студентса задруга „Машинац“ Нови Сад 07.02.2017. 11:30

2. 288
Привредно друштво за кадровске услуге „Кадар

Плус“д.о.о. Београд
 10.02.2017

. 9:25

3. 289
„INTER SAFE BUSINESS“ D.O.O.

Београд 10.02.2017. 9:30

4.
293 Задруга студената Универзитета у Београду 

Београд
10.02.2017. 11:43

       5.  Неблаговремених понуда нема.

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

6.1.1.   Након  прегледа  документације  Комисија  је  констатовала  да  је  понуда
понуђача СТУДЕНТСКА ЗАДРУГА „МАШИНАЦ“ из Новог Сада, ул. Булевар
Ослобођења 127/I,  заведени број  понуђача 04/02 од 06.02.2017.,  са  понуђеном
ценом од 5.722.643,90 динара без ПДВ-а, неприхватљива из следећих разлога:
1) понуђач није дао рок важења понуде,
2)  није  достављено  тражено  средство  обезбеђења  за  озбиљност  понуде
(регистровна,  сопствена,  соло,  бланко  меница,  менично  овлашћење  и  картон
депонованих потписа).
3) понуда је већа од процењене вредности јавне набавке.

6.1.2.    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
155-2/17 од 08.02.2017., са понуђеном ценом од 3.759.773,12 динара без ПДВ-а,
неприхватљива из следећих разлога:
1) понуђач није дао рок важења понуде,



2) понуда је већа од процењене вредности јавне набавке.

6.1.3.  Након  прегледа  документације  Комисија  је  констатовала  да  је  понуда
понуђача „INTER SAFE BUSINESS“ Д.О.О. из Београда , ул. Љутице Богдана
1а,  заведени  број  понуђача  329 од  08.02.2017.,  са  понуђеном  ценом  од
3.571.016,94 динара без ПДВ-а и роком важења понуде од 30 дана, одговарајућа
али неприхватљива из следећег разлога:
1) понуда је већа од процењене вредности јавне набавке.

6.1.4. Након  прегледа  документације  Комисија  је  констатовала  да  је  понуда
понуђача  ЗАДРУГА  СТУДЕНАТА  УНИВЕРЗИТЕТА  У  БЕОГРАДУ из
Београда,  ул.  Светозара  Марковића  79/  I-III,  заведени  број  понуђача  03-9  од
08.02.2017.,  са  понуђеном  ценом  од  3.004.480,96  динара  без  ПДВ-а  и  роком
важења  понуде  од  90  дана,  одговарајућа али  неприхватљива из  следећег
разлога:
1) понуда је већа од процењене вредности јавне набавке.

НАПОМЕНА:  У записник о отварању понуда је ушло да понуђачи ЗАДРУГА
СТУДЕНАТА  „МАШИНАЦ“  из  Новог  Сада  и  ЗАДРУГА  СТУДЕНАТА
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ из Београда нису доставили образац потврде
стручне  референце  и  образац  списка  извршених  услуга.  Поновним  увидом  у
конкурсну  документацију  при  стручној  оцени  понуда  комисија  констатује  да
понуђачи нису били у обавези да доставе поменуте обрасце. Наиме конкурсном
документацијом  је  предвиђено  да  се  испуњеност  додатних  услова  доказује
изјавом датом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу ( образац 6.5.
конкурсне документације) који су оба понуђача доставила, а да је Понуђач дужан
да на захтев Наручиоца  (уколико такав захтев буде упућен) у року од 5 дана, а
пре доношења одлуке о додели уговора, достави тражене доказе о испуњености
додатних услова.

7. Одговарајуће и прихватљиве понуде:

     НЕМА ПРИХВАТЉИВИХ ПОНУДА.

8. Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена.

Понуђене цене у свим одговарајућим понудама су веће од процењене вредности јавне
набвавке.
Понуда  понуђача  Задруга  студената  Универзитета  у  Београду  из  Београда ул.
Светозара Марковића 79/ I-III, са понуђеном ценом од 3.004.480,96 динара без ПДВ-а је
најнижа у односу на остале упоредиве понуде.

9.    Предлог за доношење Одлуке:

Комисија  за  јавну  набавку    услуга  –    Услуге  запошљавања    редни  бр.1.  2  .  3   предлаже
директор  у   Пословно-спортског центра    „  ПИНКИ  “   Сремска Митровица да    у складу са



чланом  107.  став  4.  Закона  о  јавним  набавкама (Наручилац  може  доделити  уговор
понуђачу  чија  понуда  садржи  понуђену  цену  већу  од  процењене  вредности  јавне
набавке  ако  није  већа  од  упоредиве  тржишне  цене  и  ако  су  понуђене  цене  у  свим
одговарајућим понудама веће од процењене вредности јавне набавке) донесе   одлуку да
у  говор о јавној набавци   услуга     –Услуге запошљавања,    редни бр.1.  2  .  3    доде  ли   понуђач  у
Задруга студената Универзитета у Београду из Београда.
             Директор је прихватио предлог Комисије, за јавну набавку  услуга –  Услуге
запошљавања, редни бр.1.2.3, 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

                                                                                            


