Наручилац:

Установа Нишки културни центар Ниш

Адреса:

Станоја Бунушевца бб

Место:

Ниш

Број и датум:

596 од 04.09.2020. год.

На основу члана 109. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 68/15) и Решења бр.4-00594/2020 од 3.8.2020.године Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки,
директор Установе Нишки културни центар доноси:
ОДЛУКУ
о додели уговора
у поновљеном поступку стручне оцене понуда свих понуђача
Додељује се у поступку јавне набавке мале вредности бр. 21/2020, Услуге озвучења и
расвете за фестивал „Филмски сусрети“ 2020, понуђачу „VD SYSTEM“ из
Пожаревца, понуда бр. 407 од 29.06.2020. године, са понуђеном ценом у износу од
1.600.000,00 динара без ПДВ-а, у поновљеном поступку стручне оцене понуда
понуђача, учесника у поступку.
Образложење
Дана 2.7.2020.године Комисија за јавну набавку је извршила преглед и стручну оцену понуда
достављених понуда у наведеном поступку, сачинила извештај и исти завела под бр.448. Дана
3.7.2020.године директор је на основу извештаја комисије донео Одлуку о додели уговора бр.451 којом је
уговор у предметном поступку јавне набавке додељен понуђачу „MAGIC LIGHT“ из Ниша бр.понуде 405
од 29.6.2020.године. На одлуку о додели уговора бр. 451 од 3.7.2020.године уложен је захтев за заштиту
права понуђача од 8.7.2020.године, који је достављен наручиоцу поштом дана 9.7.2020.а којим се
оспорава начин доказивања испуњености додатних услова као и испуњеност услова у смислу
достављених исправа као доказа испуњености додатних услова.

Наручилац је дана 11.08.2020.године добио Решење бр.4-00-594/2020 Републичке комисије за
заштиту права у поступцима јавних набавку (у даљем тексту: Решење) којим је усвојен као основан
Захтев за заштиту права подносиоца захтева Владимир Гроздановић ПР Радња за сервисирање
рачунара и трговину „VD SYSTEM“ из Пожаревца од 8.7.2020.године и делимично поништен
поступак јавне набавке мале вредности услуга – Услуге озвучења и расвете за фестивал „Филмски
сусрети“ 2020 ЈН бр.21/2020 у делу стручне оцене понуда и Одлуке о додели уговора број 451 од
3.7.2020.године.
Поступајући по горе наведеном Решењу, Комисија за јавну набавку (у даљем тексту: Комисија)
приступила је понављању стручној оцени понуда свих понуђача учесника у поступку и сачинила
Извештај бр.595 од 2.9.2020.године.
У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће:
Предмет јавне набавке: Услуге озвучења и расвете за фестивал „Филмски сусрети“ 2020
Предметна јавна набавка се налази у Плану јавних набавки НКЦ-а за 2020
Процењена вредност јавне набавке: 1.800.000,00 динара;
Евентуална одступања од плана набавки: нема;

Јавна набавка се спроводи у: поступку јавне набавке мале вредности;
Јавна набавка се спроводи самостално;
Основни подаци о понуђачима:
Назив понуђача

Број
понуде

Понуђена цена
без пореза

Понуђена цена са
порезом

„MAGIC LIGHT“- Ниш

405 од
29.06.2020.
године

1.800.000,00
динара

2.160.000,00
динара

VD SYSTEM – Пожаревац

407 од
29.6.2020.
године

1.600.000,00
динара

1.920.000,00
динара

Недостаци
понуда:
нема

има

Понуде које су одбијене : нема
Понуде које су одбијене због неуобичајено ниске цене: нема;
Критеријум за избор најповољније понуде је : најнижа понуђена цена.
Комисија је након поновног детаљног прегледа и разматрања понуда Понуђача
констатовала да су оба Понуђача доставила потписану и оверену Изјаву о
испуњавању услова из чл.75 и 76.Закона у поступку јавне набавке мале вредности
из конкурсне документације, као и да достављени докази - Уговори о пословном
капацитету Понуђача одговарају садржини предмета набавке траженом
конкурсном докуметанцијом, односно пружању услуге озвучења и расвете
закључених са референтним наруциоцима. Комисија је констатовала да у
поновљеном поступку стручне оцене понуде оба понуђача испуњавају услове
наведене из конкурсне докуметацији и предлаже Наручиоцу да уговор закључи са
понуђачем „VD SYSTEM“ из Пожаревца који је поднео најнижу понуђену цену у
износу од 1.600.000,00 динара без ПДВ-а.
Одговорно лице Наручиоца је на основу законских овлашћења и на основу
Извештаја комисије о поновљњној стручној оцени понуда, донело Одлуку о додели
уговора понуђачу VD SYSTEM из Пожареваца.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке понуђач може наручиоцу поднети захтев за заштиту права
у року од 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки (чл.149.,став 6.
ЗЈН).

Одговорно лице наручиоца:
Директор
(м.п.)

_________________________
Срђан Савић

