Република Србија
ОПШТИНА ПРИБОЈ
03 бр: 404-301 ЈНМВ бр. 13/19
25.11.2019. год.

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12,
14/15 и 68/15) и Извештаја комисије о стручној оцени понуда 03 бр: 404-295-1 од
22.11.2019. године за јавну набавку мале вредности - Превоз ученика основних школа
на подручју општине Прибој за школску 2019/2020. годину, ЈН МВ бр. 13/19,
председник општине Прибој доноси
ОДЛУКУ
о додели уговора
1. УСВАЈА СЕ Извештај комисије о стручној оцени понуда 03 бр: 404-295-1 од
22.11.2019. год. за јавну набавку - Превоз ученика основних школа на
подручју општине Прибој за школску 2019/2020. годину, ЈН МВ бр. 13/19.
2. Уговор о јавној набавци предметне услуге додељује се понуђачу Јањушевић
д.о.о. Прибој, бр. понуде 03/1983 од 12.11.2019. године.
3. Укупна вредност уговора износи 3.874.000,00 дин. (без ПДВ-а).
4. Ову одлуку објавити на порталу Управе за јавне набавке и на интернет страници
наручиоца у року од три (3) дана од дана доношења.
Образложење
Одлуком председника општине Прибој 03 бр. 404-284 од 31.10.2019. год.
покренут је поступак јавне набавке мале вредности - Превоз ученика основних школа
на подручју општине Прибој за школску 2019/2020. годину, ЈН МВ бр. 13/19.
Позив за подношење понуда објављен је на порталу Управе за јавне набавке и на
интернет страни наручиоца дана 01.11.2019. године.
До истека рока за подношење понуда, 12.11.2019.године до 12,00 часова,
примљена је понуда понуђача и то:
Ред.
бр.

Заводни
бр.

Назив или шифра
подносиоца понуде

Датум
пријема

Час
пријема

1.

03/1983

Јањушевић д.о.о. Прибој

12.11.2019.

11:45
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Комисија за јавну набавку образована Решењем бр. 404-284-1 од 31.10.2019.
године, приступила је јавном отварању понуда дана 12.11.2019. године, са почетком у
12,15 часова, у просторијама наручиоца, Општина Прибој, ул. 12. јануар бр.108, о чему
је вођен записник бр. 03 бр: 404-295 од 12.11.2019. године.
Није било неблаговремених понуда.
Комисија за јавну набавку је приступила отварању понуде према датуму и времену
подношења:
1.

Понуђач Јањушевић д.о.о. Прибој, ул. Радомана Пајевића бр.47, ПИБ
101011049, мат.бр. 17268066, понудио је цену за све ученике за 130 наставних
дана 3.874.000,00 дин. (без ПДВ-а).
Подаци из понуде који су одређени као елементи критеријума: најнижа цена
Други подаци из понуде:
Понуду подноси самостално;
Начин, рок и услови плаћања: У року од 45 дана од дана пријема исправне
фактуре;
Рок важења понуде: 60 дана од дана отварања понуда

Јавно отварање понуда завршено је у 12,40 часова.
Комисија за јавну набавку у поступку прегледа и стручне оцене понуда констатовала је
следеће:
Наручилац:

Општина Прибој

Редни број набавке:

ЈН MВ бр.13/19

Врста поступка:

поступак јавне набавке мале вредности

Предмет јавне набавке је - Услуга Превоз ученика основних школа на подручју
општине Прибој за школску 2019/2020. годину
Назив и ознака из општег речника набавки: 60130000 - Услуге друмског путничког
превоза за посебне намене
Процењена вредност (без ПДВ-а) ЈН МВ бр. 13/19 - износи 4.999.900,00 дин.
Вредност уговора (без ПДВ-а):

3.874.000,00 дин.

Вредност уговора (са ПДВ-ом):

4.264.400,00 дин.
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Чланом 3. став 1. тачка 33. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник
124/12, 14/15 и 68/15) прописано је „прихватљива понуда је понуда
благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака,
одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца или
понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке“.

РС“, бр.
која је
која је
обавезе

Чланом 107. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и
68/15) прописано је „наручилац је дужан да у поступку јавне набавке, пошто прегледа
и оцени понуде, одбије све неприхватљиве понуде.“
Комисија за јавну набавку је у поступку прегледа и стручне оцене понуде
констатовала следеће:
1.

Понуђач Јањушевић д.о.о. Прибој доставио је обрасце тражене
конкурсном документацијом за ЈНМВ бр.13/19.

Као доказ о испуњености обавезних услова из чл. 75. ст. 1.тач. 1-4. ЗЈН, доставио је
Образац изјаве понуђача о испуњавању услова из члана 75. ст. 1. тач. 1) – 4) ЗЈН
(образац XIII конкурсне документације).
За испуњеност обавезног услова из чл. 75. став 1. тачка 5) ЗЈН, понуђач је доставио
Привремено решење Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре бр.
344-10-91215/2017-03 од 02.02.2018. год. којим се дозвољава обављање домаћег јавног
линијског и ванлинијског превоза путника у друмском саобраћају, са регистарским
ознакама аутобуса са којима се може обављати јавни превоз.
У складу са чл. 93. Закона о јавним набавкама, комисија за јавну набавку је дана
15.11.2019. год. затражила од понуђача Јањушевић д.о.о. Прибој да достави додатно
појашњење које се односи на списак возила која су наведена у достављеном
Привременом решењу за обављање домаћег јавног линијског и ванлинијског превоза
путника у друмском саобраћају. Понуђач је одговорио на захтев комисије, тако што је
дана 18.11.2019. године доставио тражено појашњење.
Као доказ да располаже довољним техничким капацитетом који је захтеван
конкурсном документацијом, да на дан подношења понуде има најмање 7 /седам/
регистрованих аутобуса, понуђач Јањушевић д.о.о. Прибој је доставио очитане
саобраћајне дозволе за 7 (седам) регистрованих аутобуса, који су у власништву
понуђача.
Као доказ испуњености траженог кадровског капацитета, да понуђач располаже са
најмање 6 возача са возачком дозволом (Д категорија), у радном односу или уговором
ангажована лица, Јањушевић д.о.о. Прибој је доставио:
-

За А.Ћ. копију М обрасца и важеће возачке дозволе;
За Д.А. копију М обрасца и важеће возачке дозволе;
За А.Т. копију М обрасца и важеће возачке дозволе;
За М.Д. копију М обрасца и важеће возачке дозволе;
За М.Р. копију М обрасца и важеће возачке дозволе;
За Љ.Ј. копију М обрасца и важеће возачке дозволе.
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