Република Србија
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
Ул.Пролетерских бригада бб
Број:I-404/1-57/2016
Дана: 22.8.2016.године
Интернет страница наручиоца:
www.kursumlija.org
Куршумлија
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2012 и
68/2015), В.Д. Начелника општинске управе општине Куршумлија доноси
ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У поступку јавне набавке мале вредности услуга – Набавка услуга ресторана и доставе
пића и других добара за репрезентацију општинске управе општине Куршумлија, по
партијама, број јавне набавке 57/2016 УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачима:
- За партију 1) Набавка услуга ресторана – СУР „НЕГО“ Куршумлија, ул. Вука Караџића
број 44, 18430 Куршумлија, ПИБ 101352930, мат.број 54844204, број рачуна 3259500800004917-42, ОТП банка, заступник Ћосић Небојша, као најповољнијем понуђачу по
понуди број I-404/1-57-2 19.8.2016.године.
Уговорена цена за партију 1) износи 307.920,00 динара без ПДВ-а, односно 369.504,00
динара са ПДВ-ом.
- За партију 2) Набавка пића и других добара са доставом за потребе кафе кухиње „YUMIS“ ДОО Ниш, ул. Булевар Светог Цара Константина број 80-86, 18000 Ниш,
ПИБ 101858325, мат.број 07720297, број рачуна 160-173763-65 Интеса банка, заступник
Јагода Николић, као најповољнијем понуђачу по понуди број I-404/1-57-1
18.8.2016.године.
Уговорена цена за партију 2) износи 194.517,00 динара без ПДВ-а, односно 233.186,40
динара са ПДВ-ом.
Ову одлуку у року од три дана објавити на Пoрталу јавних набавки и интернет страници
наручиоца.
Образложење
Наручилац је дана 10.8.2016. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале
вредности број I-404/1-57/2016, за јавну набавку услуга – Набавка услуга ресторана и доставе пића
и других добара за репрезентацију општинске управе општине Куршумлија, по партијама:
Партија 1) Набавка услуга ресторана
Партија 2) Набавка пића и других добара са доставом за потребе кафе кухиње.
Процењена вредност јавне набавке у укупном износу без ПДВ-а износи 550.000,00 динара,
што по партијама износи:
Партија 1) Набавка услуга ресторана – 325.000,00 дин
Партија 2) Набавка пића и других добара са доставом за потребе кафе кухиње – 225.000,00
дин.
Ознака у речнику јавне набавке: 15000000 Храна, пиће, дуван и сродни производи.
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Дана 11.8.2016. године наручилац је објавио позив за подношење понуда на Порталу јавних
набавки (шифра 1197075) и интернет страни наручиоца: www.kursumlija.org, у складу са чланом 57.
ЗЈН.
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспело је 3 (три) понуде.
Комисија за јавне набавке је после отварања понуда спровела стручно оцењивање понуда и
саставила извештај.
У извештају о стручној оцени понуда, бр. I-404/1-57/2016 од 22.8.2016. године, комисија за
јавне набавке, констатовала је следеће:
Благовремено тј. до времена предвиђеног за подношење понуда приспело је 3 (три)
благовремене понуде (2 за партију 1, 1 за партију 2) и то:
1.
„YUMIS“ ДОО Ниш, ул. Булевар Светог Цара Константина број 80-86, 18000
Ниш, ПИБ 101858325, мат.број 07720297, број рачуна 160-173763-65 Интеса банка, заступник
Јагода Николић.
„YUMIS“ ДОО Ниш нуди да услуге ресторана и доставе пића и других добара за
репрезентацију општинске управе општине Куршумлија, по партијама, извршава по
следећим условима:

-

За партију 2) Набавка пића и других добара са доставом за потребе кафе кухиње:
понуђена цена износи 194.517,00 динара без ПДВ-а, односно 233.186,40 динара са ПДВ-ом;
Рок извршења 1 дан од дана пријема поруџбине која се односи на сукцесивну потребу купца
Рок плаћања 45 дана од дана пријема исправног рачуна испостављеног по сукцесивном
извршењу обавезе
Рок важења понуде 90 дана од дана отварања понуда.

Комисија је прегледала понуду овог понуђача и исту је оценила као одговарајућу и
прихватљиву.
2. СУР „НЕГО“ Куршумлија, ул. Вука Караџића број 44, 18430 Куршумлија, ПИБ
101352930, мат.број 54844204, број рачуна 325-9500800004917-42, ОТП банка, заступник Ћосић
Небојша.
СУР „НЕГО“ Куршумлија нуди да услуге ресторана и доставе пића и других добара за
репрезентацију Председника и Већа општине Куршумлија и осталих функционера и постављених
лица, по партијама извршава по следећим условима:
За партију 1) Набавка услуга ресторана:
- понуђена цена износи 307.920,00 динара без ПДВ-а, односно 369.504,00 динара са ПДВ-ом;
- Рок извршења 1 дан од дана пријема поруџбине која се односи на сукцесивну потребу купца
- Рок плаћања 15 дана од дана пријема исправног рачуна испостављеног по сукцесивној
примопредаји добара
- Рок важења понуде 30 дана од дана отварања понуда.
Комисија је извршила рачунску проверу предметне понуде и утврдила да у оквиру
обрасца број 6.1.1. – Образац понуде за партију 1) Набавка услуга ресторана, која садржи табелу са
техничким карактеристикама-спецификацијом услуга, у делу табеле у којем су уписане јединичне
цене, укупне цене без ПДВ-а, Међузбир, дошло је до рачунских грешака при сабирању јединичних
цена без ПДВ-а и количине и то у следећим деловима техничке спецификације обрасца понуде:
1. У колони 7.10. техничке спецификације стоји:
7.10. Виски
Комад
40
83
1660
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7.10.

Треба да стоји:
Виски

Комад

40

83

3320

У међузбиру одељка 7.техничке спецификације наведен је износ од 17.890,00 динара, а имајући у
виду напред наведено, треба да стоји износ од 19.550,00 динара.
2. У колони 9.3. техничке спецификације стоји:
9.3.
Розе
литар

15

250

5000

Треба да стоји:
9.3.
Розе

15

250

3750

литар

У међузбиру одељка 9.техничке спецификације наведен је износ од 15.745,00 динара, а имајући у
виду напред наведено, треба да стоји износ од 14.495,00 динара.
У колони у којој се наводи „Збир цена без ПДВ-а“ уместо 307.510,00 треба да стоји износ
307.920,00 РСД без ПДВ-а, а у колони у којој се наводи „Збир цена са ПДВ-ом“ уместо 367.392,00
динара треба да стоји 369.504,00 РСД са ПДВом.
Комисија констатује да је понуђач допис који се односи на исправку рачунске грешке примио
дана 22.8.2016.године, а да је у року од три дана доставио сагласност за исправку рачунске грешке
која је заведена на писарници Наручиоца под бројем I-404/1-57/2015 од 22.8.2016.године.
Комисија је прегледала понуду овог понуђача и исту је оценила као одговарајућу и
прихватљиву.
3. СУР „Боле - и“ Куршумлија, ул. Вука Караџића број 6, 18430 Куршумлија, ПИБ
108822404, мат.број 63727334, број рачуна 325-9500700034980-15, заступник Сузана Илић.
СУР „Боле - и“ Куршумлија нуди да услуге ресторана и доставе пића и других добара за
репрезентацију Председника и Већа општине Куршумлија и осталих функционера и постављених
лица, по партијама извршава по следећим условима:
За партију 1) Набавка услуга ресторана:
- понуђена цена износи 453.160,00 динара без ПДВ-а, односно 453.160,00 динара са ПДВ-ом;
Комисија је констатовала да понуђач у обрасцу понуде није унео међузбир понуђених цена,
нити „Збир цена без ПДВ-а“, а укупно понуђена цена уписана је једино у обрасцу 6.5.1. „Структура
цене“.
Такође, комисија је утврдила да понуђач у обрасцу понуде за партију 1 није унео битне
елементе понуде: Рок извршења, Рок плаћања и Рок важења понуде. Ови битни елементи понуде
нису унети нити у једном другом делу понуде овог понуђача.
Комисија је прегледала понуду овог понуђача и исту је оценила као неприхватљиву из
разлога што понуда садржи битне недостатке у смислу да је понуђени рок важења понуде краћи од
прописаног (није уписан рок важења понуде), као и да понуда садржи друге недостатке због којих
није могуће утврдити стварну садржину понуде.
Примљене понуде понуђача које су оцењене као одговарајуће и прихватљиве, комисија рангира
примењујући критеријум за оцењивање понуда „најниже понуђена цена“ на следећи начин:
- Партија 1) Набавка услуга ресторана
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