
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
ОПШТИНЕ ЖАБАЉ
Број: 32118
Дана: 19.11.20 18.године
Трг Светог Саве 3, Жабаљ

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (Службени гласник Републике Србије број 124/2012, 14115 и
68115), одговорно лице Наручиоца, директор Туристичке организације општине Жабаљ доноси:

1\ \.,
ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Уговор о јавној набавци за набавку услуга "Израде и постављања туристичке сигнализације за означавање
традиционалних произвођача на територији општине Жабаљ" - ЈН 112018, додељује се понуђачу: "VERKERlNG
000 NOVI SAO", 21000 Нови Сад, Светозара Милетића 40, ПИБ: 107379803, МБ: 20790385, број понуде 2 од
13.11.2018.године.
Констатује се да не постоје трошкови припремања понуде који се надокнађују по члану 88. став 3. Закона о
јавним набавкама, односно сваки понуђач надокнађује своје трошкове.

>: ;:"О б р а з л о ж е њ е

Наручилац је дана 05.1 1.20 18.године донео Одлуку о покретању поступка набавке услуге "Израде и
постављања туристичке сигнализације за означавање традиционалних произвођача на територији општине
Жабаљ" - ЈН 112018.

Ознака из општег речника набавке:
34992200 ПУТНЕ ОЗНАКЕ

1) Позив за подношење понуда са конкурсном документацијом објављен је на Порталу јавних набавки,
рогtаl.uјп.gоv.гs, шифра 2108070 од 05.11.2018. год и на www.visitzabalj.org. До истека рока за подношење
понуда (13.11.20 18.године до 10:00 часова) на адресу наручиоца приспеле су две понуде.

Након спроведеног отварања понуда, сачињен је записник о отварању понуда, који је уру чен представнику
понуђача, а другом понуђачу је записник послат поштом.

Комисија за спровођење јавне набавке је приступила стручној оцени понуда и дана 15.11.2018.године
сачинила Извештај о стручној оцени понуда.

2) Врста предмета јавне набавке: јавна набавка услуга
Подаци о јавној набавци: "Израде и постављања туристичке сигнализаџије за означавање традиционалних
произвођача на територији општине Жабаљ " - ЈН 1/2018:
Шифра из Општег речника ЈН:
34992200 ПУТНЕ ОЗНАКЕ

Редни број јавне набавке

Израде и постављања туристичке
сигнализације за означавање
традиционалних произвођача на
територији општине Жабаљ

Предмет јавне набавку

ЈН 1/2018

http://www.visitzabalj.org.


1.000.000.00Процењена вредност јавне набавке
(без ПДВ-а)
Вредност уговора о јавној набавци (без
ПДВ-а
Вредност уговора о јавној набавци
(са ПДВ-ом)

805.548,00

966.657,60

2) Укупан број поднетих понуда: 2
Назив/име понуђача

Благовременепонуде
Неблаговремене понуде

1. "SJGNAL 000 SOMBOR", 25000 Сомбор, -

Централа 30, ПИБ: 100122798, МБ: 08265330.
~ i..1 2. "VERKERlNG 000 NOVl SAO", 21000 Нови

Сад, Светозара Милетића 40, ПИБ: 107379803,

МБ: 20790385

3) Називи, односно имена понуђача чије су пону_де одбијене и разлози за њихово одбијање:

Број
под

Понуђена

који
цена

м је
: ��... ~ ';:t �. одбијене

пон
подносилац понуде

Разлози за одбијање понуде понуде

уда
(без пдв-

заве
а)

дена

4) Критеријум за оцењивање понуде је: најнижа понуђена цена.
Рангирање понуда по критеријуму најнижа понуђена цена'

Р.бр Назив понуђача
Понуђена цена (без ПДВ-а)

1. "VERKERlNG 000 NOVl SAD",
21000 Нови Сад, Светозара Милетића 805.548,00

40, ПИБ: 107379803, МБ: 20790385.

2. "SIGNAL ООО SOMBOR", 25000
Сомбор, Централа 30, ПИБ: 1ОО122798, 953.127,00

МБ: 08265330

6) Назив, односно име понуђача чија је понуда најгювољнија:

Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је понуда "VERKER1NG 000 NOVl SAO", 21000 Нови
Сад, Светозара Милетића 40, ПИБ: 107379803, МБ: 20790385 прихватљива и одговарајућа, те предлаже

наручиоцу њен избор. .; .
Предлажемо да се у законском року донесе Одлука о додел·и·уговора.

Изабрани понуђач извршава iiaOOBKYуз помоћ подизвођача: Не.

,-i(.' .
7) Трошкови подношења понуда: По члану 88. став 2 и 3. Закона о јавним набавкама, трошкове припреме и
подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца HaKHaдyтpo~a.
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Само уколико је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је
дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким
спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио
накнаду тих трошкова у својој понуди.

Одговорно лице наручиоца је на основу законског овлашћења донело Одлуку о додели уговора, понуђачу-
"VERKERING ООО NOVI SAD", 21000 Нови Сад, Светозара Милетића 40, ПИБ: 107379803, МБ: 20790385,
број понуде 2 од 13.1 1.20 18.године.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке понуђач може у року од 5 дана од дана објаве на Порталу јавних набавки поднети захтев за
заштиту права Наручиоцу, и копију истог послати Републичкој комисији за заштиту права,. Подносилац
захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 60.000,00 динара (број жиро рачуна:
840-30678845-06; позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за
заштиту права, сврха: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси
захтев за заштиту права, корисник: Буџет Републике Србије; шиФра плаћања: 153 или 253).

\\ -Детаљно упутство може да се нађе на веб презентацији Републичке комисије за заштиту права понуђача, линк:
httр://www.kјп.gоv.гs/сi/L1РlltstVО-О-Llрlаti-геРL1Ыiсkе-аdmiпistl.аtivпе-tаksе.html
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