
Република Србија
AП Војводина

ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ
23272 Нови Бечеј, Жарка Зрењанина број 8

Број ЈНМВ: IV 04-404-2/2-2020
Датум: 20.02.2020. године

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015)
и Извештаја о стручној оцени понуда број IV 04-404-2/2-2020 од 10.02.2020. године, председник
Општине Нови Бечеј д о н о с и

О Д Л У К У
о додели уговора о јавној набавци

Додељује се уговор за јавну набавку услуге репрезентације за потребе општине Нови Бечеј, по
партијама:

За Партију број 1 - Нови Бечеј - понуђачу:
Јадран ДОО, Трг ослобођења 1, Нови Бечеј (носилац посла у заједничкој понуди са УР Мали рит,
Трг палих хероја бб, Ново Милошево и УТР „11 плавих - старс“, Трг ослобођења 1, Нови Бечеј).

За Партију број 2 - Бечеј - понуђачу:
Ларгос 021, Зелена 35, Бечеј.

За Партију број 3 - Нови Сад - понуђачу:
Плава фрајла ДОО, Сутјеска 2, Нови Сад (са подизвођачима Гондола УТР, Булевар Михајла
Пупина 18, Нови Сад).

За Партију број 4 - Београд – понуђачу:
Аниго - Мил ДОО, Маршала Бирјузова 14, Београд.

О б р а з л о ж е њ е

Наручилац је дана 07.02.2020. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале
вредности број IV 04-404-2/2-2020 за набавку услуге: услуге репрезентације за потребе општине
Нови Бечеј, по партијама.

Наручилац је дана 10.02.2020. поставио Позив за подношење понуда и Конкурсну документацију
на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца: www.novibecej.rs. На основу
наведеног Позива, до истека рока за подношење понуда, на адресу наручиоца приспела је по
једна понуда за сваку од партија.

Поступак отварања понуда је спроведен у просторијама наручиоца дана 19.02.2020. године у
12,00 часова. Након спроведеног отварања понуда, Комисија за јавну набавку је приступила
стручној оцени понуда и сачинила извештај о томе.

У Извештају о стручној оцени понуда број IV 04-404-2/2-2020 од 20.02.2020. године, Комисија је
констатовала следеће:

1. Врста поступка: поступак јавне набавке мале вредности.

http://www.novibecej.rs


Предмет ЈНМВ – услуге: Набавка услуге репрезентације за потребе општине Нови Бечеј, по
партијама. Редни број ЈНМВ IV 04-404-2/2-2020 у Плану јавних набавки Општине Нови Бечеј за
2020. годину: 1.2.7. Назив и ознака из општег речника набавке: Услуживање оброка – 55320000.

2. Процењена вредност јавне набавке: је 3.200.000,00 динара без ПДВ-а, односно по партијама:
Партија бр. 1 – Нови Бечеј - 2.500.000,00 динара без ПДВ-а,
Партија бр. 2 – Бечеј - 75.000,00 динара без ПДВ-а,
Партија бр. 3 – Нови Сад - 416.666,00 динара без ПДВ-а и
Партија бр. 4 – Београд – 208.334,00 динара без ПДВ-а.

3. Основни подаци о понуђачима: у року за подношење понуда блеговремено су примљене следеће
понуде:

За Партију број 1 - једна понуда: заједничка понуда групе понуђача Јадран ДОО, Трг ослобођења 1,
Нови Бечеј (носилац посла) и Мали Рит, Трг палих хероја бб, Ново Милошево (члан групе) УТР „11
плавих - старс“, Трг ослобођења 1, Нови Бечеј (члан групе).

За Партију број 2 - једна понуда: Ларгос 021, Зелена 35, Бечеј –самостална понуда.

За Партју број 3 - једна понуда: Плава фрајла ДОО, Сутјеска 2, Нови Сад са подизвођачима
Гондола УТР, Булевар Михајла Пупина 18, Нови Сад.

За Партију број 4 - једна понуда: Аниго - Мил ДОО, Маршала Бирјузова 14, Београд.

Неблаговремених понуда није било.

4. Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда: /

5. Ако је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно образложење - начин на који је
утврђена та цена: /

6. Комисија је извршила рачунску контролу поднетих понуда и утврдила да у достављеним
понудама нема рачунских грешака.

7. Критеријум за оцењивање и рангирње понуда је најнижа понуђена цена. Критеријум је исти за
све четири партије.

Комисија, након спроведеног оцењивања понуда, констатује да је наручилац примио по једну
прихватљиву понуду за сваку од партија и да зато нема места за рангирање понуда и предлаже
наручиоцу да уговоре за јавну набавку услуге репрезентације за потребе општине Нови Бечеј
додели:

- за Партију број 1 - Нови Бечеј - понуђачу:
Јадран ДОО, Трг ослобођења 1, Нови Бечеј (носилац посла) и Мали Рит, Трг палих хероја бб,
Ново Милошево (члан групе) и УТР „11 плавих - старс“, Трг ослобођења 1, Нови Бечеј (члан
групе) са понуђеном ценом од 23.874,73 динара без ПДВ-а, односно 28.640,00 динара са ПДВ-ом
(збир јединичних цена);

- за Партију број 2 - Бечеј - понуђачу:
Ларгос 021, Зелена 35, Бечеј са понуђеном ценом од 27.610,07 динара без ПДВ-а, односно
33.132,08 динара са ПДВ-ом (збир јединичних цена);

- за Партију број 3 - Нови Сад - понуђачу:
Плава фрајла ДОО, Сутјеска 2, Нови Сад са подизвођачима Гондола УТР, Булевар Михајла
Пупина 18, Нови Сад са понуђеном ценом од 32.495,00 динара без ПДВ-а, односно 38.994,00
(збир јединичних цена);



- за Партију број 4 - Београд – понуђачу:
Аниго – Мил ДОО, Маршала Бирјузова 14, Београд са понуђеном ценом од 29.515,50 динара без
ПДВ-а, односно 30.211,67 динара без ПДВ-а, односно 36.254,00 (збир јединичних цена).

8. У складу са чланом 112. став 2. тачка 5. Закона о јавним набавкама наручилац може закључити
уговоре пре истека рока за подношење захтева за заштиту права.

Из наведених разлога и у складу са чланом 108. став 1. Закона о јавним набавкама одлучено је
као у диспозитиву ове одлуке.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове одлуке понуђач може наручиоцу поднети
захтев за заштиту права у року од 5 (пет) дана од дана објављивања Одлуке на Порталу јавних
набавки, уз уплату 60.000,00 динара, сврха уплате: ЗЗП, назив наручиоца, број или ознака
набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, прималац: Буџет Републике Србије,
шифра плаћања: 253 или 153, рачун 840-30678845-06 са позивом на број одобрења: Број или
ознака јавне набавке.

На основу члана 108. став 5. Закона о јавним набавкама ова одлука се објављује на Порталу
јавних набавки и на интернет страници Наручиоца у року од три дана од дана доношења.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

_____________________
Саша Максимовић


