Спортско привредно друштво
КВК РАДНИЧКИ д.о.о. Крагујевац
ПИБ 109536363, МБ 28822022
Улица: Др. Драгутина Којића бб
e-mail: kragujevackivkradnicki@gmail.com

Дана: 25.02.2019.године
Дел. број: 69/19
На основу чл. 16. став 1. тач. 1. Одлуке о оснивању променом правног облика из спортског удружења у
Спортско привредно друштво „Крагујевачки ватерполо клуб Раднички“ д.о.о. Крагујевац, члана 107. став 3.
и члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/2015 и
68/2015) и Извештаја Комисије за јавну набавку од 25.02.2019. године, директор Спортског привредног
друштва „Крагујевачки ватерполо клуб Раднички“ д.о.о. Крагујевац, доноси
ОД ЛУКУ
о додели уговора
1. Предмет јавне набавке број 1.2.2/19: Услугa домаћег превоза (назив и ознака из општег речника
набавки: услуге друмског превоза 60100000).
На предлог Комисије за јавну набавку уговор се додељује понуђачу:
-Привредно друштво за превоз, туризам и услуге „Омега тоурс“ д.о.о. ул. Ивана Милутиновића бр. 28,
Крагујевац, матични број 17298054, ПИБ: 101579321, заједничка понуда са Аутопревозник Сара Милатовић
Предузетник, Светозара Марковића 101/35, Крагујевац, ПИБ: 107995219, матични број: 63138045, Понуда
број 02/02-2019 од 13.02.2019. године, заведена под бројем 48/19, пристигла под редним бројем 3, дана
13.02.2019. године.
О б р а з л о ж е њ е
Позив за подношење понуда објављен је дана 04.02.2019. године. на Порталу јавних набавки,
(portal.ujn.gov.rs) и интернет страници наручиоца www.kvkradnicki.com. Процењена вредност јавне набавке:
727.273,00 динара (без урачунатог ПДВ-а)
Рок за достављање понуда био је 13.02.2019. године до 16:00 часова. Благовремено су приспеле понуде:
1. Самостална аутопревозничка радња „PRODA-TURS“, ул. Бококоторска бр. 9, Крагујевац,
ПИБ: 107676750, Матични број 62910836
2. ПУПД “Јањушевић“ д.о.о. Радомана Пајевића 47, 31 330 Прибој, матични број 17268066,
ПИБ: 101011049
3 .Привредно друштво за превоз, туризам и услуге „Омега тоурс“ д.о.о. ул. Ивана Милутиновића
бр. 28, Крагујевац, матични број 17298054, ПИБ: 101579321, заједничка понуда са Аутопревозник
Сара Милатовић Предузетник, Светозара Марковића 101/35, Крагујевац, ПИБ: 107995219, матични
број: 63138045

Јавно отварање понуда, уз присуство овлашћеног представника понуђача Привредно друштво за превоз,
туризам и услуге „Омега тоурс“ д.о.о.- Аутопревозник Сара Милатовић Предузетник, извршено је
13.02.2019. године са почетком у 16:30 часова. Поступак јавног отварања спроведен је од стране Комисије
за јавну набавку. На спроведени поступак није било примедби.
Понуђени су следећи услови:
01. Самостална аутопревозничка радња „PRODA-TURS“, ул. Бококоторска бр. 9, Крагујевац, ПИБ:
107676750, Матични број 62910836, Понуда број 01/02/2019 од 13.02.2019. године, заведена под бројем
44/19, пристигла под редним бројем 1, дана 13.02.2019. године.
Основни елементи понуде:
Цена услуге према захтеву из обрасца техничкие спецификације (укупни збир јединичних цена):
57.363,00+ ПДВ 5.736,3 што укупно износи 63.099,3динара.
Рок извршења услуге: у року од 48 часова (максимално 48 часова) од сваког појединачног захтева наручиоца
Услови плаћања: у року до 45 дана од дана пријема исправно испостављене фактуре
Посебне комерцијалне повољности: Нема
Начин извршења: самостално
Рок важења понуде: 60 дана
02. Назив понуђача: ПУПД “Јањушевић“ д.о.о. Радомана Пајевића 47, 31 330 Прибој, матични број
17268066, ПИБ: 101011049, Понуда број 1 од 13.02.2019. године, заведена под бројем 46/19, пристигла под
редним бројем 2, дана 13.02.2019. године
Основни елементи понуде:
Цена услуге према захтеву из обрасца техничкие спецификације (укупни збир јединичних цена): 75.250,00 +
ПДВ 7.525,00 што укупно износи 82.775,00 динара.
Рок извршења услуге: у року од 24 часова (максимално 48 часова) од сваког појединачног захтева наручиоца
Услови плаћања:у року до 45 дана од дана пријема исправно испостављене фактуре
Посебне комерцијалне повољности: Нема
Начин извршења:самостално
Рок важења понуде: 60 дана
03. Привредно друштво за превоз, туризам и услуге „Омега тоурс“ д.о.о. ул. Ивана Милутиновића бр. 28,
Крагујевац, матични број 17298054, ПИБ: 101579321, Понуда број 02/02-2019 од 13.02.2019. године,
заведена под бројем 48/19, пристигла под редним бројем 3, дана 13.02.2019. године.
Основни елементи понуде:
Цена услуге према захтеву из обрасца техничкие спецификације (укупни збир јединичних цена): 51.365,00 +
ПДВ 5.136,50 што укупно износи 56.501,50динара.
Рок извршења услуге: у року од 45 часова (максимално 48 часова) од сваког појединачног захтева наручиоца
Услови плаћања: у року до 45 дана од дана пријема исправно испостављене фактуре
Посебне комерцијалне повољности: Не
Начин извршења: Заједничка понуда са Аутопревозник Сара Милатовић Предузетник, Светозара
Марковића 101/35, Крагујевац, ПИБ: 107995219, матични број: 63138045, Понуда бр. 02/02-2019 од
13.02.2019. године, заведена под бројем 48/19, пеистигла под бројем 3, дана 13.02.2019. године
Рок важења понуде: 120 дана
У складу са чл. 79. ст. 2.3.и 4. Комисија за спровођење поступка јавне набавке, обратила се дана 18.02.2019.
године понуђачима „Омега тоурс“ д.о.о. и „Прода турс“ са захтевом за доставу копија захтеваних доказа о
испуњености обавезних услова из чл. 75. ст. 1. тач.1. до 4. Закона о јавним набавкама, а по ком захтеву су
наручиоци и поступили дана 22.02.2019. године.
Стручна оцена понуда:
У поступку стручне оцене понуда, Комисија за јавну набавку констатовала је да су понуде понуђача:

- Самостална аутопревозничка радња „PRODA-TURS“, ул. Бококоторска бр. 9, Крагујевац, ПИБ: 107676750,
Матични број 62910836
- ПУПД “Јањушевић“ д.о.о. Радомана Пајевића 47, 31 330 Прибој, матични број 17268066, ПИБ:
101011049
- Привредно друштво за превоз, туризам и услуге „Омега тоурс“ д.о.о. ул. Ивана Милутиновића бр. 28,
Крагујевац, матични број 17298054, ПИБ: 101579321, заједничка понуда са Аутопревозник Сара Милатовић
Предузетник, Светозара Марковића 101/35, Крагујевац, ПИБ: 107995219, матични број: 63138045,
прихватљиве.
На основу унапред утврђеног критеријума „најнижа понуђена цена“ Комисија је утврдила ранг понуђача:
1. Привредно друштво за превоз, туризам и услуге „Омега тоурс“ д.о.о. ул. Ивана Милутиновића
бр. 28, Крагујевац, матични број 17298054, ПИБ: 101579321, заједничка понуда са
Аутопревозник Сара Милатовић Предузетник, Светозара Марковића 101/35, Крагујевац, ПИБ:
107995219, матични број: 63138045
2. Самостална аутопревозничка радња „PRODA-TURS“, ул. Бококоторска бр. 9, Крагујевац,
ПИБ: 107676750, Матични број 62910836
3. ПУПД “Јањушевић“ д.о.о. Радомана Пајевића 47, 31 330 Прибој, матични број 17268066,
ПИБ: 101011049

На основу напред наведеног донета је одлука као у диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА
Понуђач који сматра да су му доношењем одлуке о додели уговора повређена права, може да покрене
поступак за заштиту права у року од 5 дана од дана објављивања ове Одлуке на порталу јавних набавки.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за
заштиту права, непосредно или препорученом поштом. Уз поднети захтев доставља се доказ о уплати таксе
у износу од 60.000,00 динара на текући рачун Буџета Републике Србије бр. 840 – 30678845 – 06; шифра
плаћања:153 или 253; позив на број:подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси
захтев за заштиту права.

КВК „Раднички“ д.о.о.
___________________
Југослав Васовић, директор

