Центар за културу Пожаревац
(назив наручиоца)
Адреса: _____________________________________________
Број одлуке: _________________________________________
Датум: ______________________________________________
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012 и
68/2015) и Извештаја Комисије за јавне набавке од _02.02.2018._ (датум),
___________Директор___ (навести надлежни орган наручиоца), доноси:

ОДЛУКУ
о додели уговора
________________Центар за културу Пожаревац_____________ (навести назив наручиоца), као
наручилац, у поступку јавне набавке бр. _1/2018_, Уговор о јавној набавци _Угоститељске
услуге
(предмет јавне набавке) додељује _________ПД Инон Инвест Пожаревац Братства
Јединства 166/б______ (назив понуђача коме се додељује уговор).
Образложење
Наручилац је дана ____19.01.2018.__ године донео одлуку о покретању поступка јавне набавке
мале вредности бр. ___138__, за јавну набавку _____Угоститељске услуге____ (навести
предмет јавне набавке).
За наведену јавну набавку наручилац је дана _22.01.2018._ године, објавио позив за подношење
понуда на Порталу јавних набавки и својој интернет страници .
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца поднето је 1_ понуда (навести број
понуда).
Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила стручној оцени
понуда и сачинила извештај о истом.
У извештају о стручној оцени понуда бр. ___370__ од ___02.02.2018._ , Комисија за јавне
набавке је констатовала следеће:

1. Подаци о јавној набавци:
Предмет јавне набавке: _____Угоститељске услуге__________________________________
Редни број јавне набавке: _________1/2018________________________________________
Износ планираних средстава за јавну набавку: _____1.549.690. динара__________________
Подаци о апропријацији у буџету, односно финансијском плану: _____423621____________
Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а): ____1.549.690.
динара___________________
Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а): ________1.549.690. динара______________
Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом): ________1.859.630.__________________
Евентуална одступања од плана набавки са образложењем: ____________________________
_______________________________________________________________________________

2. Подаци о наручиоцу са којим се заједнички спроводи поступак јавне набавке (у складу са
чланом 50. Закона):
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

3. а) Основни подаци о понуђачима и понудама:
Назив/име понуђача
ПД Инон Инвест Пожаревац

Број под којим је понуда
заведена
354

Датум и час пријема
понуде
02.02.2018.

Братства Јединства 166/б

б) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:
Назив/име понуђача чија је понуда
одбијена

Разлози одбијања понуде

Понуђена цена

ц) Детаљно образложење начина утврђивања неуобичајено ниске цене (ако је иста разлог
одбијања понуде):
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

4. Начин примене методологије доделе пондера
Критеријум за оцењивање понуде је ___најнижа понуђена цена___________________________
а) Ранг листа понуђача (у случају примене критеријума најнижа понуђена цена):
Назив/име понуђача
1.

ПД Инон Инвест Пожаревац
Братства Јединства 166/б

2.
3.
4.

Понуђена цена (без ПДВ-а)
19.256,77 динара

б) Начин примене методологије доделе пондера (у случају примене критеријума економски
најповољнија понуда):
1. елемент критеријума __________________

број пондера ___________________________

2. елемент критеријума __________________

број пондера ___________________________

3. елемент критеријума __________________

број пондера ___________________________

Елементи
критеријума
Назив
понуђача
1.
2.
3.
4.
5.
Комисија је после стручне оцене понуда у извештају о стручној оцени понуда______________.,
констатовала да уговор треба доделити понуђачу: ____________ПД Инон Инвест Пожаревац
Братства Јединства 166/б

__________Директор______ (навести надлежни орган наручиоца) је прихватио предлог
Комисије за јавне набавке 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 дана објављивања на Порталу УЈН и интернет страници наручиоца

Надлежни орган наручиоца
____________________________

