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ДАТУМ: 16.12.2015. гпдине

На пснпву шлана 108. Закпна п јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/2015 и
68/2015) и Извещтаја п струшнпј пцени ппнуда брпј 131-404-302/2015-02-7 пд 13.11.2015. гпдине,
ппкрајински секретар за међурегипналну сарадоу и лпкалну сампуправу дпнеп је

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА
Ред.бр. ЈН МВ 1.2.8.

Угпвпр п јавнпј набавци услуге имплементације и надпградое система ефикаснпг управљаоа

прпјектима ДОДЕЉУЈЕ се ппнуђашу:
Регипнални центар за друщтвенп-екпнпмски развпј Банат, Зреоанин, Чарнпјевићева 1.
Одлуку дпставити свим ппнуђашима у рпку пд три дана пд дана дпнпщеоа исте.

Образлпжеое:
1. Предмет јавне набавке:
Предмет јавне набавке је услуге имплементације и надпградое система ефикаснпг управљаоа
прпјектима
2. Ппдаци из плана набавке кпји се пднпсе на предметну јавну набавку:
Ппдаци за предметну јавну набавку су следећи:
1) редни брпј јавне набавке je ЈН МВ 1.2.8;
2) предмет (јавне) набавке су услуге;
3) изнпс планираних средстава за (јавну) набавку је 833.333,00 динара без пдв-а.
4) ппдатак п апрппријацији у бучету, пднпснп финансијскпм плану за плаћаое:

Средства за пву набавкусу пбезбеђена ппкрајинскпм скупщтинскпм пдлукпм п бучету АП Впјвпдине
за 2015.гпдину („Службени лист АПВ“ бр.53/2014, 54/2014, 298/2015 и 42/2015-Ребаланс) Раздеп 10; Извпр
финансираоа 01 00 Прихпди из бучета у изнпсу пд 833.333,00; брпј апрппријације: 540; кпнтп – 423211
Кпмпјутерске услуге.
3. Прпцеоена вреднпст јавне набавке:
Прпцеоена вреднпст јавне набавке изнпси 833.333,00 динара без пдв-а.
4. Евентуална пдступаоа пд плана набавки са пбразлпжеоем:
Нема пдступаоа пд плана набавки.
5. Акп је спрпведен ппступак кпји није птвпрен или рестриктивни ппступак, разлпге и пкплнпсти
кпје пправдавају примену тпг ппступка:
Примеоен ппступак јавне набавке мале вреднпсти схпднп шлану 39. Закпна п јавним набавкама јер
се ради п набавци истпврсних услуга шија је укупна прпцеоена вреднпст на гпдищоем нивпу нижа пд
5.000.000,00 динара.
6. Акп се ппступак јавне набавке спрпвпди заједнп са другим наручипцем у складу са чланпм 50.
пвпг закпна, пснпвне ппдатке п тпм наручипцу:
Предметни ппступак јавне набавке не спрпвпди се заједнп са другим нарушипцем у складу са
шланпм 50. Закпна п јавним набавкама.
7. Оснпвни ппдаци п ппнуђачима
За јавну набавку услуге имплементације и надпградое ефикаснпг система управљаоа прпјектима,
ппднета је следећа ппнуда:
Ппнуду су ппднели:
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 1
Ппслпвнп име

Регипнални центар за друщтвенп-екпнпмски развпј Банат

Скраћенп ппслпвнп име

Регипнални центар за друщтвенп-екпнпмски развпј Банат

Правна фпрма

дпп

Седищте

Зреоанин

Адреса за пријем електрпнске ппщте

office@rcrbanat.rs

Матишни брпј

08760071

ПИБ

100652867

Име и презиме пвлащћенпг лица

Ирена Живкпвић

8. Ппнуде кпје су пдбијене, разлпге за оихпвп пдбијаое и ппнуђену цену тих ппнуда
- кап неблагпвремена пдбијена је ппнуда ппнуђаша: нема
-кап непдгпварајућа пдбијена је ппнуда ппнуђаша: нема
- кап неприхватљива пдбијена је ппнуда ппнуђаша (збпг битних недпстатака шлан 106. ЗЈН): нема

9. Акп је ппнуда пдбијена збпг неупбичајенп ниске цене, детаљнп пбразлпжеое - начин на кпји је
утврђена та цена
Нема ппнуда кпје су пдбијене збпг неупбишајенп ниске цене.

10. Критеријум за пцеоиваое ппнуде је:
У складу са шланпм 85. став 1. ташка 2. Закпна п јавним набавкама критеријум за избпр најппвпљније ппнуде
је екпнпмски најппвпљнија ппнуда , са елементима критеријума и оихпвим вреднпваоем (ппндерима) кпји
су наведени у кпнкурснпј дпкументацији:
Редни брпј

Назив критеријума

Ппндери

1.

Ппнуђена цена (К1)

40

2.

Референце ппнуђача (К2)

60

Максимални брпј ппндера (К1+К2)

100

.
Оцеоиваое ппнуда:
Регипнални центар за друштвенп-екпнпмски развпј Банат , Чарнпјевићева 1, Зреоанин
Цена ппнуде: 808.333,34 динара
Рангираое ппнуде:
На пснпву спрпведенпг прегледа и пцеоиваоа ппнуде Кпмисија је изврщила рангираое истих:
Редни брпј

1.

Назив ппнуђача
Регипнални центар за
друщтвенп-екпнпмски развпј
Банат

Ппнуђена
цена

40

Референце
ппнуђача

60

УКУПНО

100

11. Назив ппнуђача кпме се дпдељује угпвпр, а акп је ппнуђач навеп да ће набавку извршити уз ппмпћ
ппдизвпђача и сваки деп угпвпра кпји ће извршити ппдизвпђач

Ппнуђаш кпме се дпдељује угпвпр је Регипнални центар за друштвенп-екпнпмски развпј Банат,
Чарнпјевићева 1, Зреоанин

Кпмисија није кпнстатпвала ниједан недпстатак кпд примљене ппнуде.
С пбзирпм на све напред наведенп, ппкрајински секретар за међурегипналну сарадоу и лпкалну
сампуправу, кап пдгпвпрнп лице Нарушипца, у складу са шланпм 108. став 1. Закпна п јавним набавкама
дпнеп je пдлуку кап у дисппзитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Прптив пве пдлуке ппнуђаш мпже ппднети Нарушипцу захтев за защтиту права у рпку пд 5 дана пд
дана пријема исте.Захтев за защтиту права мпже да ппднесе ппнуђаш, пднпснп заинтереспванп лице (у
даљем тексту: ппднпсилац захтева).Захтев за защтиту права ппднпси се нарушипцу, а кппија се истпвременп
дпставља републишкпј кпмисији.
Ппднпсилац захтева је дужан да на рашун бучета Републике Србије уплати таксу у изнпсу пд
40.000,00 динара (брпј жирп-рашуна 840-30678845-06, щифра плаћаоа 253; ппзив на брпј:ппдаци п брпју или
пзнаци јавне набавке ппвпдпм кпје се ппднпси захтев за защтиту права; сврха:ЗЗП, кприсник: бучет
Републике Србије) и дпказ п уплати таксе прилпжи Нарушипцу.
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Бранислав Бугарски

