e-mail srbgym@gmail.com

Датум: 11.02.2020. год
Број: ЈНМВ 1/2020-7
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.
124/12, 14/15 и 68/15) и Извештаја о стручној оцени понуда број ЈНМВ 1/2020-6 од
11.02.2020. године, председница Гимнастичког савеза Србије д о н о с и
ОДЛУКУ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА СМЕШТАЈ СПОРТИСТА НА ПРИПРЕМАМА И ТАКМИЧЕЊИМА
У ЗЕМЉИ И ИНОСТРАНСТВУ
Ред.бр. ЈНМВ 1/2020
О Б У С Т А В Љ А С Е поступак јавне набавке услуга – смештај спортиста на
припремама и такмичењима у земљи и иностранству, редни број ЈНМВ 1/2020.
Поступак јавне набавке се обуставља због тога што Наручилац није примио
ниједну одговарајућу и прихватљиву понуду, те нису испуњени услови за доделу
уговора из члана 107. став 3. Закона о јавним набавкама.
Одлуку о обустави поступка јавне набавке објавити на Порталу јавних набавки и
интернет страници Гимнастичког савеза Србије у року од три дана од дана њеног
доношења.
Обавештење о обустави поступка објавити на Порталу јавних набавки у року од
пет дана од дана коначности одлуке о обустави поступка јавне набавке.
Образложење:
1. Предмет јавне набавке:
Предмет јавне набавке је набавка услуга – смештај спортиста на припремама и
такмичењима у земљи и иностранству.
Ознака и назив предмет јавне набавке из Општег речника набавки: 55110000 Услуге хотелског смештаја.
2. Процењена вредност јавне набавке:
Процењена вредност јавне набавке без ПДВ износи укупно 3.800.000,00
динара.
3. Основни подаци о понуђачима:
У поступку јавне набавке услуга - смештај спортиста на припремама и
такмичењима у земљи и иностранству, редни број ЈНМВ 1/2020, Наручилац je
благовремено примио укупно 1 (једну) понуду и то следећег понуђача:
1.

Скраћено пословно име

Правна форма:

„VIA GROUP 019“ ДОО ЗАЈЕЧАР
Друштво са ограниченом одговорношћу
Адреса седишта:

Општина:
Зајечар

Место:
Зајечар

Улица:
Хајдук Вељкова

Матични број:

21258130
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Број:
5

Спрат/стан:
-

ПИБ:

109871011

Уписан у Регистар понуђача

ДА

Уписан у Регистар туризма

ДА

Неблаговремених понуда није било.
4. Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђене
цене тих понуда:
4. Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђене
цене тих понуда:
Одбија се понуда понуђача „VIA GROUP 019“ ДОО ЗАЈЕЧАР из Зајечара, која је
код Наручиоца заведена под бројем 11-44-1/20. Понуда се одбија као неприхватљива
у складу са чланом 107. став 1. Закона о јавним набавкама, због тога што понуда
садржи битан недостатак из члана 106. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама,
односно понуђач није доказао да испуњава додатни услов за учешће у поступку јавне
набавке и то услов у погледу кадровског капацитета. Конкурсном документацијом је
као додатни услов у погледу кадровског капацитета захтевано да понуђач има
минимум минимум 2 лица запослена или радно ангажована по основу уговора о раду
ван радног односа (уговор о делу или уговор о привремено повременим пословима или
уговор о допунском раду) која су обучена за рад на глобалном резервационом систему.
Као доказ о испуњености овог услова понуђачи су били дужни да доставе изјаву
понуђача (потписану од стране одговорног лица понуђача) којом понуђач потврђује да
има, у радном односу или ван радног односа радно ангажована лица, захтевани број
лица која су обучена за рад на глобалном резервационом систему. Уз изјаву понуђач
је био дужан да приложи копије М обрасца (уколико су лица у радном односу код
понуђача) или за ангажована лица ван радног односа копију уговора о радном
ангажовању (копија уговора о делу, уговора о привремено повременим пословима или
уговора о допунском раду).
Понуђач „VIA GROUP 019“ ДОО ЗАЈЕЧАР није доставио ниједан од доказа о
испуњености услова у погледу кадровског капацитета који су захтевани конкурсном
документацијом, те је Комисија за јавну набавку констатовала да понуа има битан
недостатак из члана 106. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама, те се понуда
одбија као неприхватљива.
Понуђач „VIA GROUP 019“ ДОО ЗАЈЕЧАР је у оквиру понуде која је одбијена
понудио следеће:
Јединична цена без ПДВ за услугу
обезбеђења (резервације) смештаја 1,00 дин
у иностранству:
Укупна вредност уговора:
Начин, услови и рок плаћања:
Рок пружања услуге:

3.800.000,00 динара без ПДВ
За сваку појединачну услугу и то у року до 45
дана од дана пријема исправно сачињеног рачуна.
Одговор на појединачни писани захтев Наручиоца,
са понуђеним ценама и условима, пружалац
услуге доставља путем електронске поште у
најкраћем могућем року, при чему тај рок не може
бити дужи од 48 часа од упућивања
од
упућивања захтева Наручиоца

5. Ако је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно
образложење - начин на који је утврђена та цена: /.
6. Начин примене методологије доделе пондера: /.
7. Разлог за обуставу поступка:
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Поступак јавне набавке се обуставља због тога што Наручилац није примио
ниједну одговарајућу и прихватљиву понуду, те нису испуњени услови за доделу
уговора из члана 107. став 3. Закона о јавним набавкама.
Комисија за јавну набавку је предложила одговорном лицу Наручиоца да у складу са
чланом 109. став 2. Закона о јавним набавкама донесе одлуку о обустави поступка
јавне набавке услуга - смештај спортиста на припремама и такмичењима у земљи и
иностранству.
8. Када ће поступак бити поново спроведен:
Поступак ће поново бити спроведен када се за то стекну законом прописани услови,
односно по остеку законских рокова.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од пет
дана од дана објављивања одлуке о обустави поступка на Порталу јавних набавки.
Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено
доставља Републичкој комисији за заштиту права понуђача.
Потпун захтев за заштиту права у складу са чланом 151. став 1. тач. 1) – 7) ЗЈН
мора да садржи:
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт
2) назив и адресу наручиоца
3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују
6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН
7) потпис подносиоца.
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике
Србије 840-30678845-06 уплати таксу у износу од 60.000,00 динара.
ПРЕДСЕДНИЦА
ГИМНАСТИЧКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ
Александра Ристић
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