~
Наручилац:

Комисија за заштиту конкуренције

Адреса:

Савска 25/4

Место:

Београд

Број:

ЈН-М.В-У-II/2-2018

Деловодни број:

8/0-04-410/2018-10

Датум:

01.06.2018. године

Службени гласник РС" бр.
На основу члана 107. и 108. Закона о јавним набавкама („
доноси:
124/12, 14/15 и 68/1 5), Председник Комисје за заштиту конкуренције
ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

правних стручњака,
ДОДЕЈbУЈЕ СЕ уговор о јавној набавци услуга ангажовања
у поступку јавне набавке
панелиста за стручне скупове и тренера за политику јавног заступања,
Београда, Улица Светог Наума
мале вредности, понуђачу „Центар за европске политике-ЦЕП" из
8/0-04-410/2018-7.
7, чијаје понуда код Наручиоца заведена под деловодним бројем
панелиста за
Укупна вредност набавке услуга ангажовања правних стручњака,
1.349.000,00
од
се у износу
стручне скупове и тренера за политику јавног заступања, уговара
динара без ПДВ-а. Понуђач није у систему ПДв-а.
Образложење
јавне набавке мале
Наручилац је 18.05.2018. године, донео Одлуку о покретању поступка
ангажовања правних
вредности, заводни број 8/0-04-410/2018-1, ради набавке услуга
јавног заступања.
стручњака, панелиста за стручне скупове и тренера за политику
Позив за подношење
За наведену набавку;наручилац је дана 22.05.2018. године, објавио
својој интернет страници.
понуда и конкурсну документацију на Порталујавник набавки и
у 09.00 часова, на адресу
године
,
31.05.2018.
понуда
До истека рока за подношење
наручиоца приспелајеједна понуда.
Комисија зајавну
Након спроведеног поступка отварања понуда, дана 31.05.2018. године,
Извештај, у
сачинила
године
набавку приступила је стручној оцени понуда, о чему је 31.05.2018.
којемје констатовано следеfiiе:
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Врста предмета јавне набавке: vcnvre
Подаци о јавној набавци:

Предметјавне набавке:

Услуге ангажовања правних стручњака, панелиста за
стручне скупове и тренера за политику јавног
заступања

Назив и ознака из општег речника
набавки:

794 1 0000-Услуге саветовања у пословању и управљању

Редни број јавне набавке за 2018. JH-MB-Y-II/6-2018
годину: .
Процењена вредност јавне набавке (без
_
Пдв-а):

1.376.666,00

План набавки за 2018. годину: позиција 1.2.6-услуге
Подаци о апропријацији и финансијском . ангажовања правних стручњака , панелиста за стручне
плану:
скупове и тренера за политику јавног заступања
•

4) Укупан број подентих понуда:
31.05.2018. године до 09:00 vасова,
Благовремено је приспела једна понуда, односно
примљенаје следећа понуда:

Редни број

Заводни број

Назив понуђача

8/0-04-4 1 0/20 1 8-7

Центар за европске полилтике

Датум и сат пријема
31.05.2018. у 08:2 ] ч

Неблаговремено приспелик понуда није било.
њихово одбијање:
5) Понуде које су одбијене и разлози за
набавке.
јавне
Нема одбијених понуда у овом поступку
б) Критеријуми за оцењивање понуда:
„Економски најповољнија понуда"
Редни
број

Елемент критеријума
Цена
Квалитет ангажованик експерата са подкритеријумима

2.

Број пондера
20
80
100

УКУПНО:

према овом критеријуму (БЦ) се
Критеријум понуђена цена: Број пондера
израчунава према форумули:
ан број пондера (20)
понуђена цена неког од понуђача к максимan
оцењује и рангира
понуђена цена из понуде понуђача који се
: Број пондера према овом
Критеријум квалитет ангажованих експерата
је освојен за сваки од подкритеријума
критеријуму се добија сабирањем пондера који
БЦ=

4(з )
Бп=Бп 1 +Бпг+Бпз (1)+Бпз (2)+Бп4(1)+Бп4(г)+Бп
Подкритеријум - квалитет експерта
предложени експерт је 100 бодова.
Максималан број бодова које може добити
којаје
се утврђује методологијом (формулом)
Број пондера који осваја сваки од експерата
наведена за сваког експерта.
ЦЕП" из Београда, Светог Наума 71
Понуђач: „ Центар за европске политикепонуда)
матични број 28062320, ПИБ 107277122 (самостална
панелиста за стручне скупове и
Понуђена цена за ангажовање правних стручњака,
динара без ПДВ-а. Понуђач није у
тренера за политику јавног заступања : 1.349.000,00
систему ПДВ-а.
Рок важења понуде: 100 дана;
Врста правног лица: мanо:
понуде:
Понуђач није имао трошкове припремања
је понуда понуђача Центар за европске
Након прегледа и стручне оцене утврђено је да
полилтике прихватљива.
за
само једна прикватљива понуда, комисија
С обзиром на то да је Наручиоцу достављена
.
јавну набавку није обављала постулак пондерисања

7) Назив понуђача којем се додељује уговор:
примене критеријума економски
На основу прегледа, стручне оцене понуде и
предлаже да се за набавку слуга
најповољније понуде, комисија за јавну набавку
скупове и тренера за политику
ангажовања правних стручњака, панелиста за стручне
лонуда понуђача „Центар за европске
јавног заступања, као најповољнија изабере
заведена код наручиоца под бројем
политике-ЦЕП" из Београда, Улица Светог Наума 7,
додели уговор за ову јавну
8/0-04-4 1 0/20 1 8-7 од 31.05.2018. године и да се том понуђачу
набавку.
правних стручњака, панелиста
УКУПНО ПОНУТзЕНА ЦЕНА услуге ангажовања
заступања износи 1.349.000,00 динара без
за стручне скупове и тренера за политику јавног
ПДВ-а. Понуђач није у систему ПДВ-а.

прихвата предлог комисије за
Председник Комисије за заштиту конкуренције,
законског овлашfii ења доноси ову
јавну набавку у предметном поступку, па на основу
.
Одлуку о додели уговора и одлучује као у диспозитиву

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
заштиту права Наручиоцу, а
Против ове Одлуке може се поднети Захтев за
права у поступцима јавник набавки
копија се предаје Републичкој комисији за заштиту
22-26, у року од пет дана од дана
чије је седиште у Београду, Улица Немањина
објављивања Одлуке на Порталу јавних набавки.

