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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
Бр. XI-13-404-183/2015
Датум: 14.12.2015. године
Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» бр.124/12, 14/15 и 68/15), члана 34. Одлуке о Градској управи града
Панчева («Сл. лист града Панчева» бр.13/14 - пречишћен текст) и Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке унутар Наручиоца
- Градске управе града Панчева, бр. I-01-404-159/2015 од 09.10.2015. године, а у складу са Извештајем о стручној оцени понуда Комисијe за
спровођење поступка jавне набавке мале вредности – Набавка услуге промоције пројекта „Скупштина за све“, бр. XI-13-404-183/2015 од
14.12.2015. године, Начелник Градске управе града Панчева доноси
ОДЛУКУ
о додели Уговора
ПРИХВАТА СЕ Извештај Комисијe за спровођење поступка jавне набавке мале вредности - Набавка услуге промоције пројекта „Скупштина за
све“, бр. XI-13-404-183/2015 од 14.12.2015. године, ПА СЕ УГОВОР ДОДЕЉУЈЕ Понуђачу - Агенција за консалтинг, маркетинг и посредовање
у промету „Глобалмедиа“, за понуду број 1/2015 од 12.12.2015. године, која је прихватљива, а уговор закључи у складу са чланом 112. став 2.
став 5) Закона о јавним набавкама, сходно Одлуци о покретању поступка јавне набавке мале вредности, бр. XI-13-404-183/2015 од 01.12.2015.
године.
Образложење
1. Предмет јавне набавке: поступак јавнe набавкe мале вредности – Набавка услуге промоције пројекта „Скупштина за све“, бр.
XI-13-404-183/2015
Спроведен је поступак јавне набавке мале вредности, у складу са чланом 39. Закона о јавним набавкама.
Наручилац је Одлуку о покретању поступка бр. XI-13-404-183/2015 донео дана 01.12.2015. године, а Комисија је Позив за подношење понуда и
конкурсну документацију објавила на Порталу јавних набавки и интернет страници Града Панчева дана 03.12.2015. године.
Јавно отварање понуда обављено је дана 14.12.2015. године, са почетком у 10:15 часова, у Градској управи града Панчева, Агенција за јавне
набавке, канцеларија бр. 3 и о истом је Комисија за јавну набавку, образована Решењем начелника Градске управе града Панчева, бр.
XI-13-404-183/2015 од 01.12.2015. године у саставу: Ивана Марковић, дипл. правник, стручно лице задужено за реализацију уговора, Биљана
Маслић, дипл. економиста, стручно лице и Наташа Рајков, дипл. економиста, службеник за јавне набавке, сачинила Записник о отварању
понуда, бр. XI-13-404-183/2015, од 14.12.2015. године.
2. Процењена вредност јавне набавке укупно и посебно за сваку партију:
Процењена вредност јавне набавке износи 422.062,00 динара без урачунатог ПДВ-а.
Јавна набавка није обликована по партијама.
3. Основни подаци о понуђачима:
Комисија је у Записнику констатовала да је до дана 14.12.2015. године до 10:00 часова, пристигла и заведена пријемним штамбиљем једна
благовремена понуда следећег понуђача:
Број под којим је понуда
заведена код наручиоца
Бр. XI-13-404-183/2015-1

Назив Понуђача

Датум
пријема

Агенција за консалтинг, маркетинг и посредовање у промету
„Глобалмедиа“
Панчево, Јосифа Маринковића бр. 5

14.12.2015.

Комисија је у Записнику констатовала да је отварању понуда присуствовao представник Понуђача:
Назив понуђача
Агенција за консалтинг, маркетинг и посредовање у
промету „Глобалмедиа“
Панчево, Јосифа Маринковића бр. 5

Представник Понуђача
Виолета Јованов Пештанац, директор

Комисија је у Записнику констатовала да неблаговремених понуда није било.
3.1. Назив Понуђача: Агенција за консалтинг, маркетинг и посредовање у промету „Глобалмедиа“

-

Адреса: Панчево, Јосифа Маринковића бр. 5
ПИБ: 104680722
Матични број: 60415358
Законски заступник: Виолета Јованов Пештанац
Лице овлашћено за потписивање Уговора о јавној набавци: Виолета Јованов Пештанац

3.1.1 Подаци о понуди Понуђача: Агенција за консалтинг, маркетинг и посредовање у промету „Глобалмедиа“
- Број понуде: 1/2015
- Датум понуде: 12.12.2015. године
- Понуду подноси: самостално

Време
пријема
09:48
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OПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – НАБАВКА УСЛУГЕ МЕДИЈСКЕ ПРОМОЦИЈЕ ПРОЈЕКТА „СКУПШТИНА ЗА СВЕ“, БР. XI-13-404-183/2015, у
складу са Техничком спецификацијом конкурсне документације Наручиоца
Опис предмета набавке

Укупно понуђена цена у динарима без
урачунатог ПДВ-а

Укупно понуђена цена у динарима са
урачунатим ПДВ-ом

345.000,00

414.000,00

Укупно понуђена цена за набавку услуге медијске
промоције пројекта „Скупштина за све“, у складу са
Техничком спецификацијом Наручиоца
(„УКУПНА ЦЕНА за ставке од 1. до 9. у динарима“ из
Обрасца структуре цене)
Рок важења понуде

Рок важења понуде је 90 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, Наручилац је дужан да у писаном облику затражи од
понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.



Проценат укупне вредности набавке или део набавке, који ће бити поверен подизвођачу: / (попуњава само понуђач који подноси понуду са
подизвођачем)
Напомена: Понуђач није у систему ПДВ-а
Понуђач је као доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. Закона приложио:
- Образац 1 - „Изјава понуђача о испуњавању услова из члана 75. Закона у поступку јавне набавке мале вредности“ - попуњен, потписан и
оверен печатом Понуђача
Понуђач је као доказе о испуњености додатних услова из члана 76. Закона приложио:
- 4 уговора за реализацију пројеката који се финансирају из средстава ЕУ, а односе се на предмет јавне набавке,
- ЦВ власника и Изјава са конктакт подацима представника институција са којима су сарађивали, којима се доказује да Понуђач има минимум
5 година искуства у промоцији активности јавних институција
Понуђач је приложио и обрасце захтеване конкурсном документацијом:

Образац понуде - попуњен, потписан и оверен печатом

Модел уговора - попуњен, потписан и оверен печатом




Образац 5. - „Образац структуре цене са упутством како да се попуни” - попуњен, потписан и оверен печатом
Образац 6. - „Изјава о независној понуди” - попуњен, потписан и оверен печатом

Понуђач је приложио Техничку спецификацију понуђене услуге уз навод медија, локације услуге и броја објава.
Комисија Наручиоца је дана 07.12.2015. године примила путем email-a захтев за додатним појашњењем од потенцијалног понуђача - Агенција
за консалтинг, маркетинг и посредовање у промету „Глобалмедиа“, које гласи:
„У делу где се наводи врста услуге коју бисмо као евентуални понуђач пружили наведено је 25 објава (па се наводи и најмање 5 на језицима
мањина), а затим се поново набрајају објаве у одређеним медијима које у збиру дају 25 објава.
Да ли то значи да бисмо као потенцијални понуђач требали да обезбедимо 25 или 50 објава у медијима?“
Комисија Наручиоца, у складу чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама, је дала следећи одговор:
„Укупно је неопходно минимум 25 објава, остало су спецификације у оквиру укупног броја.“
Приликом прегледа понуде, а након окончаног поступка отварања понуда, у складу са чланом 93. став 1. Закона о јавним набавкама, Комисија је
дана 14.12.2015. године, упутила захтев за додатним објашњењима Понуђачу - Агенција за консалтинг, маркетинг и посредовање у промету
„Глобалмедиа“ у вези понуде број 1/2015 од 12.12.2015. године, које гласи:
„С обзиром да је Комисија приликом прегледа ваше Понуде, односно Обрасца струкутре цене са упутством како да се попуни, констатовала
да нисте уписали цене за ставку 2 и3, молимо да у циљу прегледа и вредновања понуде образложите део наведеног, и то:
- да ли услуге за ставку 2. - "Објава од чега најмање 5 на језицима националних мањина (македонски, румунски, мађарски, словачки и/или
бугарски)" и ставку 3. - „Објава недељно у штампаним и/или дигиталним и/или електронским медијима“ нећете наплатити, и дајете је гратис,
или сте причинили рачунску грешку приликом попуњавања.“
Понуђач је истог дана 14.12.2015. године доставио путем email-a одговор на додатно објашњење, који гласи:
„С обзиром да сам 7. децембра мејлом затражила, а затим и добила додатно објашњење за позив за подношење понуда везано управо за те
две ставке, у којима сте ми и одговорили да се понуда односи за најмање 25 објава а не 50, ставке 2. и 3. нисам попунила, јер оне одређују
потпуно исто што и остале ставке – 4. 5. 6 и 7.
Ставке 2. и 3. подразумевају исто што и 4.5.6 и 7 и зато сам првобитно и тражила додатно појашњење да ли се ради о најмање 25 или 50 објава.
Уколико ће бити јасније и лакше, и у складу је са прописима, онда можете сматрати да ће оно што је у ставкама 2. и 3. бити урађено гратис,
односно неће бити наплаћено. “
4. Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђену цену тих понуда: Нема
5. Ако је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно образложење: Комисија је утврдила да поднета понуда не садржи
неуобичајено нискe ценe.

6. Начин примене методологије доделе пондера:
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Критеријум за доделу уговора је „најнижа понуђена цена“.
С обзиром да је пристигла једна понуда, Комисија није применила наведени критеријум за доделу уговора.
7. Назив понуђача коме се додељује Уговор:
Комисија је, након стручне оцене понуде, предложила Начелнику Градске управе града Панчева, да на основу члана 108., а у складу са
чланом 107. став 3. Закона о јавним набавкама, донесе Одлуку о додели уговора Понуђачу – Агенција за консалтинг, маркетинг и
посредовање у промету „Глобалмедиа“, за понуду број 1/2015 од 12.12.2015. године, која је прихватљива, а уговор закључи у складу са
чланом 112. став 2. став 5) Закона о јавним набавкама, сходно Одлуци о покретању поступка јавне набавке мале вредности, бр.
XI-13-404-183/2015 од 01.12.2015. године.
Начелник Градске управе града Панчева прихватио је Извештај о стручној оцени понуда Комисијe за спровођење поступка jавне набавке
мале вредности – Набавка услуге промоције пројекта „Скупштина за све“, бр. XI-13-404-183/2015 од 14.12.2015. године, те је донео Одлуку
као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке може се поднети Захтев за заштиту права
у року од 5 дана од дана објављивања исте на Портaлу јавних набавки.
Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу,
а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Начелник
Градске управе града Панчева
Милорад Милићевић

