Заводни број: 253 од 05.10.2018. године

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и
Извештаја о стручној оцени понуда бр. 252 од 05.10.2018. године, в.д. директора Југословенског драмског
позоришта, Београд, Краља Милана 50, дана 05.10.2018. године доноси

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ЈНМВ број У-11/18
У поступку јавне набавке мале вредности, за јавну набавку: Услуге израде интернет презентације за
потребе Југословенског драмског позориштa, ЈНМВ број У-11/18, назив и ознака из општег речника набавке:
72413000 - Услуге дизајна интернет страница, 48224000 - Програмски пакет за уређивање интернет страница,
ДОДЕЉУЈЕ СЕ се Уговор понуђачу Degordian доо Београд, ул. Генерала Анрија 26, на основу понуде
понуђача број: 1 од 03.10.2018. године (заведена код наручиоца под бројем 250 од 04.10.2018.г.), са понуђеном
укупном ценом услуге од 1.200.000,00 динара без ПДВ-а, односно 1.440.000,00 динара са ПДВ-ом.
О б р а з л о ж е њ е
Наручилац Југословенско драмско позориште, Београд, Краља Милана бр. 50, је спровело поступак јавне
набавке мале вредности – предмет јавне набавке: Услуге израде интернет презентације за потребе Југословенског
драмског позориштa, ЈНМВ број У-11/18, назив и ознака из општег речника набавке: 72413000 - Услуге дизајна
интернет страница, 48224000 - Програмски пакет за уређивање интернет страница, а на основу Одлуке о покретању
поступка јавне набавке мале вредности бр. 237/2 од 25.09.2018. године.
Решењем бр. 237/1 од 25.09.2018. године образована је Комисија за јавну набавку у саставу: 1. Jована
Петровић, председник (Владица Јовић, заменик председника) 2. Александра Илић, члан (Јелена Ковачевић, заменик
члана) и 3. Драгана Поповић, члан (Драгана Пантелић, заменик члана).
Планом набавки наручиоца за 2018. годину предвиђена је предметна јавна набавка и врши се на терет
буџета.
Процењена вредност јавне набавке: 1.229.166,67 динара.
Оквирни датум извршења уговора: октобар- новембар 2018. године.
Наручилац је конкурсну документацију и позив за достављање понуда, дана 26.09.2018. године, објавио на
интернет страници наручиоца: www.jdp.rs и на сајту Портала јавних набавки: portal.ujn.gov.rs.
Рок за подношење понуда: 04.10.2018. године, до 12:00 часова.
У складу са условима из позива, Комисија је у саставу: 1) Jована Петровић, председник, 2) Александра
Илић, члан и 3) Драгана Поповић, члан, спровела поступак отварања понуда дана 04.10.2018. године са почетком у
12:15 часова, у Југословенском драмском позоришту, Београд, Краља Милана бр. 50, канцеларија 225, након чега је
сачињен Записник са отварања понуда заведен под бројем 251 од 04.10.2018. године. Записник је понуђачима
достављен путем маила дана 04.10.2018. године. Записник водила Драгана Поповић.
Отварању понуда нису присуствали представници понуђача.
У свом Записнику са отварања понуда Комисија је констатовала да је у року за подношење понуда
благовремено пристигла једна (1) понуда следећег понуђача и то:
① Degordian доо Београд, ул. Генерала Анрија 26, број понуде: 1 од 03.10.2018. године - стигла понуда
04.10.2018. године, у 11:43 часа (заведена код наручиоца под бр. 250 од 04.10.2018. г.);
Није било неблаговремених понуда.
Комисија је саставила табеларни преглед података из понуда који су одређени као елементи критеријума,
који се могу нумерички приказати и евиденција о достављеним средствима финансијаког обезбеђења:
Назив понуђача
Број под којим је понуда заведена код наручиоца
Број понуде понуђача
Начин наступања:
IV ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

Degordian доо Београд
250 од 04.10.2018.г.
1 од 03.10.2018.г.
самостално
да

Укупна цена без ПДВ-а

1.200.000,00 динара

Укупна цена са ПДВ-ом

1.440.000,00 динара

Рок важења понуде
Рок извршења услуге:
Гарантни период

30 дана
30 календарских дана
12 месеци

Списак вредности референтних услуга
Предлог израде сајта у Power Point презентацији

да
да

Банкарску гаранцију за озбиљност понуде

да

Комисија је дана 05.10.2018. године извршила детаљну анализу понуде, рачунску контролу и контролу
достављене документације и у свом Извештају о стручној оцени понуда констатовала следеће:
 да је у року за подношење понуда поднета једна понуда и да задовољава услове из позива за достављање
понуда - садржи потребну документацију, доказао је да испуњава обавезне и додатне услове за учешће, не
прелази процењену вредност јавне набавке и оцењује се као одговарајућа и прихватљива.
Мишљење комисије о разлозима који су узроковали подношење једне понуде и предлог мера које треба
предузети да се у наредним поступцима обезбеди конкуренција у поступку:
Како су позив за подношење понуда и конкурсна документација објављени на интернет страници наручиоца
и на сајту Портала јавних набавки: portal.ujn.gov.rs, Комисија је мишљења да су у предметном поступку предузете све
неопходне мере у циљу обезбеђења конкуренције.
Критеријум за оцењивање понуда: „ економски најповољнија понуда “.
Рангирање није извршено јер је достављена једна одговарајућа и прихватљива понуда.
На основу спроведеног поступка јавног отварања понуда, извршеног прегледа и стручне оцене истих,
Комисија за јавну набавку је у свом Извештају изнела мишљење да су у овој јавној набавци испуњени услови за
доделу уговора из члана 107. Закона о јавним набакама и препоручила наручиоцу: Југословенском драмском
позоришту да додели уговор понуђачу Degordian доо Београд, ул. Генерала Анрија 26, број понуде: 1 од 03.10.2018.
године (заведена код наручиоца под бројем 250 од 04.10.2018.г.), са понуђеном укупном ценом услуге од
1.200.000,00 динара без ПДВ-а, односно 1.440.000,00 динара са ПДВ-ом.
Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке, те је на основу законског
овлашћења донело одлуку као у диспозитиву.

ЈУГОСЛОВЕНСКО ДРАМСКО ПОЗОРИШТЕ

Тамара Вучковић Манојловић, в.д. директора

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове Одлуке понуђач може поднети Захтев за заштиту права понуђача у року од пет (5) дана од дана
објављивања одлуке на Порталу јавних набавки, у складу са чланом 149. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник
РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015). Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено
доставља Републичкој комисији.

