Наручилац

Народно позориште
Ужице

Адреса

Трг партизана бр.12

Место

Ужице

Број одлуке

6-746/18

Датум

02.10.2018.

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр.124/12, 14/2015
и 68/2015), директор Народног позоришта Ужице доноси:
О Д Л У КУ
о додели уговора
ПОНУЂАЧ КОМЕ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР: МАРК МД доо Хотел

Златиборска ноћ Бела Земља бб, 31000 Ужице
Образложење
Наручилац је дана 14.09.2018. године донео Одлуку о покретању поступка јавне
набавке мале вредности (услуге) бр.3.
За наведену јавну набавку наручилац је дана 17.09.2018. године позив за подношење
понуда и конкурсну документацију објавио на Порталу јавних набавки и интернет
страници www.uzickopzoriste.rs.
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспеле су две понуде.
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.5-746/18 од 02.10.2018. године, Комисија за јавне
набавке је констатовала следеће:
1) Подаци о јавној набавци
Предмет јавне набавке
Редни број јавне набавке
Назив и ознака из општег
Речника набавке
Процењена вредност јавне
набавке (без ПДВ-а)
Вредност уговора о јавној набавци
(без ПДВ-а)
Вредност уговора о јавној набавци
(са ПДВ-ом)

Услуге-хотелски
смештај
Народно позориште Ужице

за

3
Хотелске услуге – 55100000
1.333.000,00 динара
1.327.310,40
1.466.720,00
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Подаци из плана нававке који се односе на предметну јавну набавку:

2)

услуге
1.333.000,00 динара без ПДВ-а

Предмет набавке
Процењена вредност јавне
набавке без ПДВ-а
Врста поступка
Оквирно времење покретања поступка
Оквирно време реализације уговора
Конто (планска година)
Износ на конту (планска година)
Извор финансирања (планска година)

Јавна набавка мале вредности
новембар
2018.
423911 - 2018.година
1.333.000,00 динара-2018.
01-Буџет

3) Донета је измена и допуна плана набавки.
4) Основни подаци о понуђачима:
Назив/име понуђача

1
2

Благовремене понуде
МАРК МД доо Хотел Златиборска ноћ
Бела Земља бб, 31000 Ужице
ХТТ АД ПАЛИСАД , Језеро бб, 31315
Златибор

Неблаговремене понуде

5) Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена
тих понуда:
Број под
којим је
понуда
заведена

Разлози за одбијање понуде
Подносилац
понуде

Понуђена
цена (без
ПДВ-а)

6) Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена
а) Понуђена цена код прихватљивих понуда:
Назив/име понуђача
1 МАРК МД доо Хотел
. Златиборска ноћ Бела Земља
1. бб, 31000 Ужице
2 ХТТ АД ПАЛИСАД , Језеро бб,
. 31315 Златибор

Понуђена цена (без ПДВ-а)
1.459.229,17
1.327.310,40
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7) Назив понуђача коме се додељује уговор
МАРК МД доо Хотел Златиборска ноћ Бела Земља бб, 31000 Ужице

Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача:
Да

Не

×

У случају да изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача:
Назив/Име
Део уговора који ће реализовати подизвођач
подизвођача

На основу законског овлашћења Одговорно лице наручиоца је на основу Извештаја
Комисије за јавне набавке о стручној оцени понуда донело одлуку о додели уговора
понуђачу МАРК МД доо Хотел Златиборска ноћ Бела Земља бб, 31000 Ужице
02.октобра 2018
. године.
Напомена-уколико изабрани понуђач није у могућности обезбеди смештај у траженом
термину наручилац ће код првог следећег најповољнијег понуђача обезбедити
смештај.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке понуђач може наручиоцу
поднети захтев за заштиту права
у року од 5 дана од дана пријема исте.

Д И Р Е К ТОР
Зоран Стаматовић
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