РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРА.Д КРАЈБЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
Број : 1335/20
Датум: 11.08.2020. године
Трг Јована Сариfiа 1.
Краљево
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", број 124/12, 14/15 и
68/15) члана 46. и 54. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке и набавке на које
се не примењује Закон о јавним набавкама у Градској управи града Краљева, број 3805/15 од
31.12.2015. године и Извештаја Комисије за јавне набавке број 404-43-5/20-VII од 10.08.2020.
године,
начелник Градске управе града Краљева као одговорно лице наручиоца доноси:

Одлуку
о додели уговора
1. Градска управа града Краљева, као наручилац, у поступку јавне набавке мале вредности
услуга
ЈН број 404-43/20-VII, Уговор о јавној набавци услуга хотелског смештаја са
пансионским оброком и услуга угоститељског објекта са смештајем и са мешовитом кухињом, за
потребе Градске управе града Краљева као наручиоца, по партијама и то: Партија I- Услуга
хотелског смештаја са пансионским оброком, Партија II - Услуга угоститељског објекта са
смештајем и са мешовитом кухињом, за потребе Градске управе града Краљева ДОДЕ.ТБУЈЕ
Уговор о јавној набавци услуга хотелског смештаја са пансионским оброком и услуга
угоститељског објекта са смештајем и са мешовитом кухињом, по партијама најповољнијем
понуђачу по критеријуму најниже понуђене цене за Партију I понуђачу Привредно друштво

SINHOLD d.o.o. Београд, огранак хотел Лидер С, Врњачка Бања, Олге Јовичић број 3,
36210 Врњачка Бања, ПИБ 105880455, матични број 20477148, за укупно понуђену цену за
партију I у износу од 406.806,20 динара без ПДВ-а, односно 486.958,51 динара са ПДВ-ом.
2. ОДБИЈАЈУ СЕ понуде поднете у поступку јавне набавке мале вредности ЈН број 404-43/20VII набавка услуга хотелског смештаја са пансионским оброком и услуга угоститељског објекта
са смештајем и са мешовитом кухињом, по партијама, понуђача Привредно друштво за
производњу и услуге Геније д.о.о., Руђинци 55, огранак Вила Панонија, 36210 Врњачка

Бања, ПИБ 105612594, матични број 20422467 за Партију I, понуђача GRAND HEDONIST
DOO, улица Трг Краља Петра I 8-10, 26000 Панчево, ПИБ 111088832 матични број 21424315
за Партију II као неодговарајуfiе и неприхватљиве
Образложење
Наручилац Градска управа града Краљева је дана 30.06.2020. године донео Одлуку о
покретању поступка јавне набавке мале вредности, услуга хотелског смештаја са пансионским
оброком и услуга угоститељског објекта са смештајем и са мешовитом кухињом, по партијама
број 1071/20 и донео Решење о образовању Комисије за јавну набавку број 1072/20. За наведену
јавну набавку Наручилац је дана 29.07.2020. године објавио Позив за подношење понуда са
Конкурсном документацијом на Порталу јавних набавки и на сајту града Краљева.
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца поднете су 3 (три) понуде.

Након спроведеног поступка отварања понуда дана 06.08.2020. године, Комисија за јавну
набавку сачинила је Записник о отварању понуда број 404-43-4/20-VII након чега је приступила
стручној оцени приспелих понуда.
У Извештају о стручној оцени понуда број 404-43-5/20-VII од 10.08.2020. године, Комисија за
јавну набавку је констатовала следеl=iе чињенично стање:
1. Врста предметајавне набавке: набавка услуга.
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2. Подаци о јавној набавци:
Набавка услуга хотелског смештаја са пансиокским
оброком и услуга угоститељског објекта са смештајем и
са мешовитом кухињом, за потребе Градске управе
града Краљева као наруциоца, по партијама и то:
Партија I- Услуга хотелског смештаја са пансионским
оброком, Партија II - Услуга угоститељског објекта са
смештајем и са мешовитом кухињом.

Предметјавне набавке

Редни број јавне набавке

1Н 404-43/20-VII

Износ планираних средстава за јавну
набавку на годишњем нивоу

Подаци о апропријацији у буџету,
односно финансијском плану

Процењена вредностјавне набавкеза
обе партије и по партијама без ПДВ-а

2.035.538,00 динара без ПДВ-а
Средства за ову јавну набавку обезбеђења су
закључивањем уговора о додели средстава у оквиру
ширег пројекта Немачке развојне сарадне „Инклузија
Рома и других маргинализованих група у СрбијиИницијатива за икклузију фаза 2" између града Краљева,
који је уједно и водеl=iи партнер са ГИЗ-ом( број
Уговора: 81248805 од 16.10.2019.године, односно наш
број 3431/19 од 13.11.2019.године). Одређени износ
вредности пројекта „Наша шанса за бизнис, кратки
вредносни ланци", уплаl-iен је на подрачун број 8404888741-14, одакле ћe се и извршити плаl=iање ове јавне
набавке.
Партија I- 1.856.242,43
динара
2•035.538,00 динара
Партија II - 179.296,11 динара

Укупна вредност Уговора ојавној
набавци за Партију I без ПДВ-а

406.806,20 динара за
Партију I

Укупна вредност Уговора ојавној
набавци за Партију I са ПДВ-ом

486.958,51 динара за
Партију I

Партија I- 406.806,20 динара
Партија II- /
Партија I- 486.958,51 динара
Партија II- /

Евентуална одступања од Плана
Нема одступања од Плана јавних набавки.
јавних набавки са образложењем
3. Подаци о наручиоцу са којим се заједнички спроводи поступак јавне набавке (у складу са
чланом 50. Закона):
Наручилац спроводи поступак јавне набавке самостално
4. Основни подаци о понуђачима и понудама:

Р.бр.

Назив/име понуђача

Број под којим
је понуда
заведена

ГЕНИЈЕ ДОО, Руђинци 55,
1, огранак Вила Панонија, 404-43-1/20-VII
36210 Врњачка Бања
друштво
Привредно
СИНХОЛД ДОО, огранак
2, хотела Лидер С, Врњачка 404-43-2/20-VII
Бања, Олге Јовичи~i број 3,
36210 Врњачка Бања
ГРАНД ХЕДОНИСТ ДОО,
404-43-3/20-VII
3, улица Трг Краља Петра 1
8-10, 26000 Панчево
2

Датум и час пријема
понуде

Понуду подноси
за

дана 06.08~2020. године
у 10 часова

Партију I

дана 06.08 2020. године
о
у 10 часова.

Партију I

дана 06.08 2020. године
у 10 часова.

Партију II

5. Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:

Понуђена цена
без ПДВ-а

Разлози одбијања понуде

Назив/име понуђача чијаје
понуда одбијена

Понуда је неприхватљива
за Партију I
Понуђач уз понуду није доставио средства
тражена
финансијског
обезбеђења
конкурсном документацијом у Прилогу 3
(упутство понуђачима како да сачине
ГЕНИЈЕ Д00~ Руђинци 55~ понуду), тачка 14 (средства финансијског
огранак
Панонија, обезбеђења) и то меницу за озбиљност
Вила
36210 Врњачка Бања
понуде, картон депонованих потписа,
и ОП
захтев за регистрацију менице
образац те је понуда понуђача за Партију I
је неприхватљива сагласно члану 3. Тачка
3. ЗЈН и треба је одбити на основу члана
107. став 1. ЗЈН
Понуда је неприхватљива за Партију II
Понуђач уз понуду није доставио средства
тражена
финансијског
обезбеђења
конкурсном документацијом у Прилогу 3
ГРАНД ХЕДОНИСТ ДОО, (упутство понуђачима како да сачине
улица Трг Краља Петра 1
понуду), тачка 14 (средства финансијског
и то картон депонованих
8-10, 26000 Панчево
обезбеђења)
потписа и ОП образац те је понуда
понуђача за Партију II је неприхватљива
сагласно члану 3. Тачка 3. ЗЈН и треба је
одбити на основу члана 107. став 1. ЗЈН

Партија I
453.590,00 дина а
р

Партија II
177.750,00 динара

6. Детаљно образложење начина утврђивања неуобичајено ниске цене, ако је иста разлог
одбијања понуде сагласно члану 92. Закона о јавним набавкама:
Није поднета ниједна понуда која би садржала неуобичајено ниску цену.
7. Критеријум за оцењивање понуда:
Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена без ПДВ-а.
Ранг листа понуђача по критеријуму најниже понуl
јене цене:
Ранг листа понуђача за Партију I применом критеријума најнижа понуђена цена:

Ред.бр.
1•

Понуђена цена без ПДВ-а

Назив/име понуђача

Привредно друштво СИНХОЛД ДОО, огранак хотела
Лидер С, Врњачка Бања, Олге Јовичиl=i број 3, 36210 406.806,20 динара без ПДВ-а
Врњачка Бања

Ранг листа понуђача за Партију II применом критеријума најнижа понуђена цена:

Ред.бр.

Назив/име понуђача

Понуђена цена без ПДВ-а

1.

/

/

8. Назив/име понуђача коме се додељује уговор:
Комисија за јавну набавку је у фази стручне оцене поднетих понуда извршила проверу свих
приложених доказа и документације понуђача, проверу испуњености прописаних обавезних и
тражених додатних услова понуђача за учешl-iе у поступку ове јавне набавке из члана 75. и 76.
Закона о јавним набавкама достављеним доказима, извршила увид у јавно доступне податке код
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понуђача везано за оцену понуда, урадила рачунску проверу понуђених јединичних цена и укупне
цене за сваку партију посебно у поднетим понудама, где је констатовала следеће:
~
- да су понуде понуђача Привредно друштво за производњу и услуге Геније д.о.о., Руђинци
55, огранак Вила Панонија, 36210 Врњачка Бања, ПИБ 105612594, матични број 20422467,
заведена код понуђача под бројем 65 дана 05.08.2020. године поднета за Партију I- Услуга

хотелског смештаја са пансионским оброком и понуда понуђача GRAND HEDONIST DOO, улица
Трг Краља Петра I 8-10, 26000 Панчево, ПИБ 111088832 матични број 21424315, поднета за
Партију II - Услуга угоститељског објекта са смештајем и
са мешовитом кухињом
.
НЕПРИХВАТЈБИВЕ

-

да је понуда Привредно друштво SINHOLD d.o.o. Београд, огранак хотел Лидер С, Врњачка

Бања, Олге Јовичић број 3, 36210 Врњачка Бања, ПИБ 105880455, матични број 20477148, поднета
за Партију I- Услуга хотелског смештаја са пансионским оброком ОДГОВАРАЈУТiА И
ПРИХВАТ.ТБИВА.
Комисија за јавну набавку након потпуног и правилно утврђеног чињеничног стања и
потпуне и правилне стручне оцене понуда, предлаже наручиоцу избор најповољније понуде по
критеријуму најниже понуђене цене и то за Партију I- Услуга хотелског смештаја са пансионским

оброком од понуђача Привредно друштво SINHOLD d.o.o. Београд, огранак хотел Лидер С,
Врњачка Бања, Олге Јовичић број 3, 36210 Врњачка Бања, ПИБ 105880455, матични број 20477148
за укупно понуђену цену за Партију I у износу од 406.806,20 динара без ПДВ-а,односно 486.958,51
динара са ПДВ-ом, а да се поступак јавне набавке за Партију II - Услуга угоститељског објекта са
смештајем и са мешовитом кухињом понови након протека законом прописаног рока од дана
објављивања Обавештења о обустави поступка на Порталу ЈН.
9.
Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача.
10.
Начелник Градске управе града Краљева као одговорно лице Наручиоца прихватио је предлог
Комисије за јавну набавку о избору најповољније понуде и донео Одлуку о додели уговора о
јавној набавци услуга хотелског смештаја са пансионским оброком и услуга угоститељског
објекта са смештајем и са мешовитом кухињом, за потребе Градске управе града Краљева као
наручиоца, по партијама најповољнијем понуђачу по критеријуму најниже понуђене цене за

Партију I, Привредно друштво SINHOLD d.o.o. Београд, огранак хотел Лидер С, Врњачка
Бања,Олге Јовичић број 3, 36210 Врњачка Бања, ПИБ 105880455, матични број 20477148,
за укупно понуђену цену за партију I у износу од 406.806,20 динара без ПДВ-а, односно
486.958,51 динара са ПДВ-ом, а да се поступак јавне набавке за Партију II - Услуга
угоститељског објекта са смештајем и са мешовитом кухињом понови након протека законом
прописаног рока од дана објављивања Обавештења о обустави поступка на Порталу ЈН.
Одлуку објавити на Порталу ЈН и сајту града Краљева у року од 3 (три)дана од дана доношења
11.
одлуке,доставити уз предметјавне набавке и архиви наручиоца.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове одлуке Понуђач може преко Наручиоца поднети
Захтев за заштиту права Републичкој Комисији за заштиту права у поступцима јавних кабавки у
року од 5(pet)дана од дана њеног објављивања на Порталу јавних набавки.

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ НАРУЧИОЦА
ЦАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ

4

