РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4
Бр. XI-13-404-158/2016
Датум: 22.11.2016. године
На основу члана 55. став 1. тачка 8. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12,14/15 и 68/15),
Наручилац објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

1. Назив Наручиоца: Град Панчевo
2. Адреса Наручиоца: Трг краља Петра I бр. 2-4
3. Интернет страница Наручиоца: www.pancevo.rs
4. Врста Наручиоца: Државни орган
5. Опис предмета набавке: Набавка услуге израде Стратегије комуникације града Панчева
6. Назив и ознака из Општег речника набавке: 7300000 – Услуге истраживања и развоја и пратеће саветодавне услуге
7. Уговорена вредност: 1.462.000,00 динара без урачунатог ПДВ-а
8. Процењена вредност: 1.500.000,00 динара без урачунатог ПДВ-а
9. Критерујум за доделу уговора: Eкономски најповољнија понуда
Елементи критеријума су дати у следећој табели:
Редни
број

Назив елемента

Број пондера

1.

Најнижа понуђена цена

30

2.

Експерт - члан тима који има минимум 3 године радног искуства у
области комуникација и односа с јавношћу у државним органима

20

3.

Учешће чланова тима у изради минимум једног стратешког
документа у области комуникација – стратегије комуникације у
државним органима у својству члана тима, или вође пројекта

15

4.

Број објављених стручних радова чланова тима у литератури и
стручној штампи

13

5.

Број професионалних препорука
предметне јавне набавке

10

6.

Академски ниво чланова тима – степен стручне спреме, стечен на
факултетима друштвених наука

чланова

тима

у

области

12

УКУПНО: 100 пондера
Елементи критеријума дати су у табели, при чему ће се избор најповољније понуде вршити применом методологије за доделу
пондера која је одређена следећим формулама:
1. Број пондера за елемент критеријума - најнижа понуђена цена (максимум 30 пондера) –добија се применом формуле:
Најнижа понуђена цена x 30
Понуђена цена
2. Број пондера за елемент критеријума - Експерт - члан тима који има минимум 3 године радног искуства у области
комуникација и односа с јавношћу у државним органима (максимум 20 пондера), добија се на следећи начин:
Уколико Понуђач има једног експерта - члана тима који има минимум 3 године радног искуства у области комуникација и односа
с јавношћу у државним органима - добија 20 пондера, уколико нема једног експерта - члана тима који има минимум 3 године
радног искуства у области комуникација и односа с јавношћу у државним органима добија 0 бодoва.
3. Број пондера за елемент критеријума - Учешће чланова тима у изради минимум једног стратешког документа у области
комуникација – стратегије комуникације у државним органима у својству члана тима, или вође пројекта (максимум 15
пондера) добија се на следећи начин:
Уколико су чланови тима учествовали у изради минимум једног стратешког документа у области комуникација – стратегије
комуникације у државним органима у својству члана тима, или вође пројекта – Понуђач добија 15 пондера, уколико нису
учествовали у изради минимум једног стратешког документа у области комуникација – стратегије комуникације у државним
органима у својству члана тима, или вође пројекта – Понуђач добија 0 пондера.
4. Број пондера за елемент критеријума - Број објављених стручних радова чланова тима у литератури и стручној штампи
(максимум 13 пондера) добија се применом следеће формуле:

Понуђени број објављених стручних радова x 13
Највећи број објављених стручних радова
Уколико чланови тима немају објављене стручне радове у литератури и стручној штампи Понуђач добија 0 бодова.
5. Број пондера за елемент критеријума - Број професионалних препорука чланова тима у области предметне јавне
набавке (максимум 10 пондера) добија се применом следеће формуле:
Понуђени број професионалних препорука x 10
Највећи број професионалних препорука*
*Податак из обрасца понуде
Уколико чланови тима немају професионалне препоруке у области предметне јавне набавке Понуђач добија 0 бодова.
6. Број пондера за елемент критеријума - Академски ниво чланова тима – степен стручне спреме, стечен на факултетима
друштвених наука (максимум 12 пондера), добија се на следећи начин:
Дипломирани износи 1 пондер
Мастер износи 2 пондера
Магистар износи 3 пондера
Доктор наука износи 4 пондера
У табели Обрасца понуде конкурсне документације Наручиоца, у тачки 5) Опис предмета набавке, потребно је означити
знаком X академски ниво - степен стручне спреме које стручњаци екстерног тима Понуђача имају
Академски ниво –
степен стручне
спреме

Дипломирани

Мастер

Магистар

Доктор
наука

Стручњак 1
Стручњак 2
Стручњак 3
Максималан број пондера који се може добити за овај елемент критеријума је 12 пондера, а добија се сабирањем броја
пондера три стручњака екстерног тима Понуђача како је горе наведено.
Уговор ће бити додељен оном понуђачу чија понуда буде имала највећи укупан број пондера за све наведене елементе
критеријума (1+2+3+4+5+6).
Максималан укупан број пондера који понуда може имати јесте 100 пондера
Комисија је, након стручне оцене понуда, сачинила следећу ранг листу:

Назив
Понуђача

Најнижа
понуђена цена
максимум
30 пондера

Експерт члан тима
који има
минимум 3
године
радног
искуства у
области
комуникација
и односа с
јавношћу у
државним
органима
максимум 20
пондера

Агенција за
консалтинг
„GBP
Consulting“
Нови
Београд,
Гандијева бр.
185
„Blumen
group“ д.о.о.
Београд,

1.462.000,00
динара без
урачунатог
ПДВ-а

Да

Учешће чланова
тима у изради
минимум једног
стратешког
документа у области
комуникација –
стратегије
комуникације у
државним органима
у својству члана
тима, или вође
пројекта

Број
објављених
стручних
радова чланова
тима у
литератури и
стручној
штампи
максимум 13
пондера

максимум 15
пондера

Да

34

Број
профес
ионални
х
препору
ка
чланова
тима у
области
предмет
не јавне
набавке

Академски ниво
чланова тима –
степен стручне
спреме, стечен
на факултетима
друштвених
наука

Укупан
број
пондера

максимум 12
пондера

максиму
м 10
пондера

10

(3+4+1)
92 пондера

20 пондера

15 пондера

13 пондера

7
пондера

Да

Да

12

14

(2+4+1)

20 пондера

15 пондера

4.5 пондера

10

7 пондера

8 пондера

29 пондера
1.395.437,00
динара без
урачунатог

86.5
пондера

Радоја
Домановића
бр. 16

ПДВ-а
пондера
30 пондера

10. Број примљених понуда: Две понуде
11. Највиша и најнижа понуђена цена:
Највиша укупно понуђена цена износи 1.462.000,00 динара без ПДВ-а
Најнижа укупно понуђена цена износи 1.395.437,00 динара без ПДВ-а
12. Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:
Највиша укупно понуђена цена код прихватљивих понуда износи 1.462.000,00 динара без ПДВ-а
Најнижа укупно понуђена цена код прихватљивих понуда износи 1.395.437,00 динара без ПДВ-а
13. Датум доношења одлуке о додели уговора: 09.11.2016. године
14. Датум закључења уговора: 22.11.2016. године
15. Основни подаци о добављачу:

Агенција за консалтинг «GBP Consulting»
Нови Београд, улица Гандијева бр. 185,
ПИБ: 109501965, Матични број: 64216660,
Законски заступник: Гордана Бекчић Пјешчић
16. Период важења уговора: Уговорне стране су сагласне да се уговор закључује на одређено време, на период од 7 месеци,
рачунајући од дана потписивања.
17. Околности које представљају основ за измену уговору: Нема

Градоначелник
Града Панчева
Саша Павлов

