Број: 29/2019
Дaтум: 08.07.2019. год
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.
124/12, 14/15 и 68/15) и Извештаја о стручној оцени понуда број 28/2019 од
08.07.2019. године, генерални директор Ватерполо клуба „Војводина“ д о н о с и
ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
Ред.бр. ЈНМВ 2/2019
Уговор о јавној набавци услуга - хотелски смештај и исхрана спортиста и осталих
стручних лица Д О Д Е Љ У Ј Е С Е понуђачу „ХОТЕЛ НОВИ САД“ ДОО НОВИ САД,
Булевар Јаше Томића 1 из Новог Сада, а на основу понуде број 03 од 03.07.2019.
године, коју је понуђач доставио по Позиву за подношење понуда објављеном на
Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца дана 25.06.2019. године.
Одлуку о додели уговора објавити на Порталу јавних набавки и интернет
страници Ватерполо клуба „Војводина“ у року од три дана од дана доношења.
Образложење:
Наручилац је дана 25.06.2019. године донео Одлуку о покретању поступка јавне
набавке мале вредности услуга - хотелски смештај и исхрана спортиста и осталих
стручних лица број 22/2019.
Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки и интернет
страници Наручиоца дана 25.06.2019. године.
Благовремено, тј. до дана 03.07.2019. године до 09:00 часова примљена је
укупно 1 (једна) понуда:
Ред.
Број под којим је
Датум
Назив или шифра понуђача
Час
Бр.
понуда заведена
пријема
„ХОТЕЛ НОВИ САД“ ДОО НОВИ
1.
26/2019
03.07.2019. год 08:15
САД Булевар Јаше Томића 1
Нови Сад
Комисија за јавну набавку спровела је поступак јавног отварања понуда и
сачинила Записник о отварању понуда број 27/2019 дана 03.07.2019. године и писани
Извештај о стручној оцени понуда број 28/2019 од 08.07.2019. године.
У наведеном извештају о стручној оцени понуда Комисија за јавну набавку је
констатовала следеће:
Предмет јавне набавке је набавка услуга - хотелски смештај и исхрана спортиста
и осталих стручних лица. Oзнака и назив из ОРН: 55110000-4 – Услуге хотелског
смештаја.
Процењена вредност јавне набавке без ПДВ износи укупно 5.000.000,00 динара.

2. Основни подаци о понуђачима:
У поступку јавне набавке услуга - хотелски смештај и исхрана спортиста и
осталих стручних лица, Наручилац je благовремено до 03.07.2019. год до 09:00 часова
примио укупно 1 понуду и то следећег понуђача:
1.

„ХОТЕЛ НОВИ САД“ ДОО НОВИ САД

Скраћено пословно име

Правна форма:

Друштво са ограниченом одговорношћу
Адреса седишта:

Општина:
Нови Сад

Место:
Нови Сад

Улица:
Булевар Јаше Томића

Адреса за пријем електронске поште:

/

Матични број:

08149011

ПИБ:

101704400

Уписан у регистар понуђача:

ДА

Број:
1

Спрат/стан:
/

Неблаговремених понуда није било.
3. Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђене
цене тих понуда: /.
4. Ако је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно
образложење - начин на који је утврђена та цена: /
5. Начин примене методологије доделе пондера и рангирање понуда:
Критеријум за доделу уговора у поступку јавне набавке услуга – хотелски
смештај и исхрана спортиста и осталих стручних лица је НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА,
при чему ће се као цена која се користи у фази стручне оцене понуда за рангирање
понуда користити «Укупна цена без ПДВ» која представља збир јединичних цена без
ПДВ свих појединачних услуга.
Одговарајућу и прихватљиву понуду поднео је (један) понуђач и то:
5.1. „ХОТЕЛ НОВИ САД“ ДОО НОВИ САД, Булевар Јаше Томића 1 из Новог Сада, који
је у оквиру понуде деловодни број 03 понудио следеће:
Предмет:

ХОТЕЛСКИ СМЕШТАЈ И ИСХРАНА СПОРТИСТА И ОСТАЛИХ
СТРУЧНИХ ЛИЦА

Нчин и период пружања
услуга:

Сукцесивно, у складу са потребама и захтевима
Наручиоца и то у периоду од 12 месеци од дана
закључења уговора

УКУПНА ЦЕНА ПО ОСОБИ ЗА
ЈЕДАН ДАН:

1/1 5.371,06 дин
1/2 4.298,33 дин

1/1 6.066,00 дин
1/2 4.886,00 дин

Начин и услови плаћања:

Без аванса, након извршења услуга по појединачном
захтеву наручиоца, и то најкасније у року од 45 дана од
дана пријема исправно сачињеног појединачног рачуна
(фактуре) за пружене услуге

Назив и адреса објекта у
коме се пружају услуге:

Хотел Нови Сад
Булевар Јаше Томића 1, Нови Сад

Понуђач прихвата пружање услуга у потпуности у складу са
захтевима наведеним у техничкој спецификацији из конкурсне
документације

ДА

Доставио средство обезбеђења за озбиљност понуде:

ДА

Доставио доказе о испуњености услова:

ДА

Рок важења понуде:

365 дана од дана отварања понуда

6. РАНГИРАЊЕ ПОНУДА: Комисија за јавну набавку је након прегледа и оцењивања
понуда сачинила следећу ранг листу понуда:
Место на
ранг
Понуђач
Укупна цена без ПДВ
листи
„ХОТЕЛ НОВИ САД“ ДОО НОВИ САД
1/1 5.371,06 дин
Булевар Јаше Томића 1
1
1/2 4.298,33 дин
Нови Сад
7. Назив понуђача коме се додељује уговор, а ако је понуђач навео да ће
набавку извршити уз помоћ подизвођача и сваки део уговора који ће извршити
подизвођач:
Комисија за јавну набавку је предлoжила да се у поступку јавне набавке мале
вредности услуга - хотелски смештај и исхрана спортиста и осталих стручних лица,
уговор додели понуђачу „ХОТЕЛ НОВИ САД“ ДОО НОВИ САД, Булевар Јаше Томића 1 из
Новог Сада.
Овлашћено лице Наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавну набавку, те
је на основу овлашћења из члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15) донело одлуку као у диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од пет
дана од дана објављивања одлуке о додели уговора на Порталу јавних набавки.
Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено
доставља Републичкој комисији за заштиту права понуђача.
Потпун захтев за заштиту права у складу са чланом 151. став 1. тач. 1) – 7) ЗЈН
мора да садржи:
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт
2) назив и адресу наручиоца
3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују
6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН
7) потпис подносиоца.
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике
Србије 840-30678845-06 уплати таксу у износу од 60.000,00 динара.
ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР
Марко Ћук

