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Број: 280/2020-10
Датум: 04.03.2020.година
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/2012,
14/2015 и 68/2015), директор Народног позоришта Сомбор, доноси
ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ (УСЛУГА)
РЕДНИ БРОЈ 02/20
ЗА ПАРТИЈУ 1 – ПРЕВОЗ АУТОБУСОМ УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу
„Ogi tours doo Veternik“ са седиштем у Ветернику, ул. Цара Душана Силног бр.29,
понуда број: 2 од 25.02.2020.године, код наручиоца заведена под бројем 280/2018-6/2 од
27.02.2020.године.
Образложење
Наручилац је дана 21.02.2020.године донео Одлуку о покретању поступка јавне
набавке мале вредности (услуге) редни бр. 02/20, дел. бр.одлуке: 280/2018-1.
Позив за подношење понуде објављен је на Порталу јавних набавки и интернет
страници наручиоца дана 21.02.2020.године.
Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању
понуда број: 280/2020-7 од 02.03.2020.године, Комисија за јавну набавку (даље: Комисија) је
приступила стручној оцени понуда, датој у Извештају број 280/2020-8 од 02.03.2020.године.
У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће:
1. Предмет и процењена вредност јавне набавке (укупно и посебно за сваку партију):
Предмет јавне набавке је јавна набавка мале вредности услуге друмског превоза, потребне
ради обављања основне делатности, превоз ансамбла, пратећег особља (технике), декора,
костима и реквизите приликом гостовања у другим позориштима у земљи и иностранству.
Назив и ознака из општег речника набавке: 60171000 најам путничких возила са возачем,
60172000 најам аутобуса и међуградских аутобуса са возачем и 60181000 најам теретног
возила са возачем.
Предмет јавне набавке обликован је у четири партије:
Партија 1. Превоз аутобусом,
Пртиаја 2. Превоз минибусом,
Партија 3. Превоз путничким возилом,
Партија 4. Превоз теретним возилом.
Процењена вредност јавне набавке износи 3.196.970 динара без обрачунатог ПДВ-а, по
партијама:
Партија 1. Превоз аутобусом – 1.090.909 динара без ПДВ-а,
Пртиаја 2. Превоз минибусом – 545.455 динара без ПДВ-а,
Партија 3. Превоз путничким возилом – 727.273 динара без ПДВ-а,
Партија 4. Превоз теретним возилом – 833.333 динара без ПДВ-а.
2. Подаци из плана набавки који се односе на предметну јавну набавку:
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Редни бр. 2.2. јавне набавке предвиђенa Годишњим планом јавних набавки за 2020.годину
Народног позоришта Сомбор.
Предмет ЈНМВ су услуге друмског превоза.
Износ планираних средства за набавку: 3.196.970,00 динара без ПДВ-а.
Средства су планирана Финансијским планом Народног позоришта Сомбор за 2020.годину,
конто/позиција: 4239. Планирана средства су из буџета града и из сопствених прихода.
Процењена вредност, без ПДВ-а, на годишњем нивоу за:
2020. годину – 2.846.970,00 динара.
2021. годину – 350.000,00 динара.
Укупно: 3.196.970,00 динара без ПДВ-а.
Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности.
Оквирни датум покретања поступка - фебруар 2020.године; оквирни датум закључења
уговора – фебруар 2020.године; оквирни датум извршења уговора – 12 месеци.
Разлоге и оправданост набавке: Ради обављања основне делатности, превоз ансамбла,
пратећег особља (технике), декора, костима и реквизите приликом гостовања у другим
позориштима у земљи и иностранству.
Начин на који је наручилац утврдио процењену вредност набавке: На основу Плана рада за
2020.годину, трошкова превоза остварен у претходне две године и анализе коштања ових
услуга путем интернета и телефонском комуникацијом.
3. Одступања од плана набавки са образложењем:
Поступак јавне набавке 02/20 покренут је Захтевом за покретање поступка јавне набавке
мале вредности 02/20 – услуге друмског превоза дел. бр. 280/2020 од 21.02.2020.године, с
обзиром на поступак покретања и спровођења јавне набавке уговори се неће закључити у
фебруару
месецу.
4. Разлози и околности које оправдавају примену поступка мале вредности:
Јавна набавка мале вредности, у смислу Закона о јавним набавкама, јесте набавка чија
процењена вредност није већа од 5.000.000,00 динара, при чему ни укупна процењена
вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 5.000.000,00 динара.
Набавка је обликована у 4 партије с обзиром да је реч о истоврсним јавним набавкама.
5. У поступку јавне набавке учествовало је 6 (шест) понуђача.
6. Основни подаци о понуђачима (за све четири Партије):
Р. бр. Назив и седиште понуђача/ шифра
Назив и седиште
Назив и седиште
понуђача
понуђача из групе
подизвођача
понуђача
1.
„ Балкан експрес 2003“ доо Сомбор
/
/
2.

„Оги турс“ доо Ветерник

/

/

3.

/

/

/

/

5.

„Аутопревозник Шврака турс
Сомбор“ Сомбор
„Аутопревозник Шврака турс
Сомбор“ Сомбор
„Studio5logistic doo“ - Сомбор

/

/

6.

Доо „Шљивић“ Кула

/

/

4.

7. Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда:
За Партију 2 - Превоз минибусом
Понуђач „Аутопревозник Шврака турс Сомбор“ из Сомбора, у понуди код наручиоца
заведена под бројем 280/2020-6/3 од 28.02.2020.године, за Партију бр. 2, није доставио,
оверене печатом и потписом овлашћеног лица, Образац изјаве о независној понуди, Образац
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изјаве понуђача на основу члана 75. став 2. Закона, Образац изјаве понуђача на основу члана
77. став 4. Закона, Модел уговора, затим није доставио доказ техничког капацитета
фотокопију саобраћајне дозволе са читачем из које се види да је понуђач власник, односно
корисник возила или фотокопију уговора о закупу или уговора о лизингу уколико је
понуђач корисник возила по основу закупа или лизинга, и није доставио доказ кадровског
капацитета фотокопију уговора о раду (или неког другог уговора) или фотокопију пријаве на
обавезно социјално осигурање (М образац) за запослене и фотокопију возачке дозволе
издате од стране надлежног органа за запослене. Понуда, за Партију 2, понуђача
„Аутопревозник Шврака турс Сомбор“ - Сомбор се одбија зато што понуђач није доставио
све обрасце и доказе за испуњавање услова који су наведени конкурсном документацијом,
чиме понуђач није доказао испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у набавци
што представља битне недостатке пунуде.
Р. Назив и седиште понуђача/шифра
Понуђена цена по једници мере
бр. понуђача
Цена превоза у земљи (минибус до 15 места)
_12.000,00 динара по аутодану без ПДВ-а,
„Аутопревозник Шврака турс односно
1.
Сомбор“ из Сомбора
цена превоза у земљи (минибус до 15 места)
80,00 динара по пређеном километру без ПДВа.
Понуђач ДОО „Шљивић“ Кула, у понуди код наручиоца заведеној под бројем 280/2020-6/6
од 02.03.2020.године, за Партију бр.2, није доставио доказ техничког капацитета фотокопију
саобраћајне дозволе са читачем из које се види да је понуђач власник, односно корисник
возила или фотокопију уговора о закупу или уговора о лизингу уколико је понуђач корисник
возила по основу закупа или лизинга и Изјаву о техничкој исправности возила и поседовању
исправних клима уређаја дата на меморандуму и оверена од стране одговорног лица
понуђача, и није доставио доказ кадровског капацитета фотокопију уговора о раду (или
неког другог уговора) или фотокопију пријаве на обавезно социјално осигурање (М образац)
за запослене и фотокопију возачке дозволе издате од стране надлежног органа за запослене.
Понуда, за партију 2, понуђача ДОО „Шљивић“ Кула се одбија зато што понуђач није
доставио доказе за додатне услове за учешће у набавци што представља битне недостатке
пунуде.
Р. Назив и седиште понуђача/шифра
Понуђена цена по једници мере
бр. понуђача
Цена превоза у земљи (минибус до 15 места)
_11.800,00 динара по аутодану без ПДВ-а,
односно
2.
ДОО „Шљивић“ Кула
цена превоза у земљи (минибус до 15 места)
77,00 динара по пређеном километру без ПДВа.
За Партију 3 – Превоз путничким возилом
Понуђач „Аутопревозник Шврака турс Сомбор“ из Сомбора, у понуди код наручиоца
заведена под бројем 280/2020-6/4 од 28.02.2020.године, за Партију бр. 3, није доставио,
оверене печатом и потписом овлашћеног лица, Образац изјаве о независној понуди, Образац
изјаве понуђача на основу члана 75. став 2. Закона, Образац изјаве понуђача на основу члана
77. став 4. Закона, Модел уговора, затим није доставио доказ техничког капацитета
фотокопију саобраћајне дозволе са читачем из које се види да је понуђач власник, односно
корисник возила или фотокопију уговора о закупу или уговора о лизингу уколико је понуђач
корисник возила по основу закупа или лизинга, и није доставио доказ кадровског капацитета
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фотокопију уговора о раду (или неког другог уговора) или фотокопију пријаве на обавезно
социјално осигурање (М образац) за запослене и фотокопију возачке дозволе издате од
стране надлежног органа за запослене. Такође, понуђач није дао комплетну понуду у
Обрасцу понуде –ПАРТИЈА 3 и Обрасцу структуре понуђене цене, са упутством како да се
попуни – ПАРТИЈА 3 на начин што није доставио понуду за превоз путничким возилом 8+1
места. Понуда, за партију 3, понуђача „Аутопревозник Шврака турс Сомбор“ - Сомбор се
одбија зато што понуђач није доставио све обрасце и доказе за испуњавање услова за учешће
у набавци који су наведени конкурсном документацијом, чиме понуђач није доказао
испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у набавци што представља битне
недостатке пунуде. Понуђач није дао комплетну понуду у обрасцу понуде и обрасцу
структуре понуђене цене на начин што није доставио понуду за превоз путничким возилом
8+1 места тако да понуда садржи и друге недостатке због којих није могуће утврдити
стварну садржину понуде.
Р. Назив и седиште понуђача/шифра
Понуђена цена по једници мере
бр. понуђача
Цена превоза у земљи (путничко возило 8+1
места) ________ динара по аутодану без ПДВа, односно
цена превоза у земљи (путничко возило 8+1
места) ____ динара по пређеном километру без
ПДВ-а;
Цена превоза у иностранству (путничко возило
8+1 места) ________ динара по аутодану без
ПДВ-а, односно
цена превоза у иностранству (путничко возило
8+1 места) ____ динара по пређеном километру
„Аутопревозник Шврака турс без ПДВ-а;
1.
Сомбор“ из Сомбора
Цена превоза у земљи (путничко возило 4+1
места) _6.000,00 динара по аутодану без ПДВа, односно
цена превоза у земљи (путничко возило 4+1
места) _60,00 динара по пређеном километру
без ПДВ-а;
Цена превоза у иностранству (путничко возило
4+1 места) _8.000,00 динара по аутодану без
ПДВ-а, односно
цена превоза у иностранству (путничко возило
4+1 места) _80,00 динара по пређеном
километру без ПДВ-а.
За Партију 4 – Превоз теретним возилом
Понуђач „BALKAN EXPRES 2003 DOO SOMBOR“ из Сомбора, у понуди код
наручиоца заведена под бројем 280/2020-6/1 од 26.02.2020.године, за Партију бр. 4, није
доставио доказ техничког капацитета Изјаву да сва возила поседују ЕУРО 5 стандард,
товарни простор од 16-120 m³, рампу за утовар и истовар терета, да су технички исправна и
поседују исправне клима уређаје, дата на меморандуму и оверена од стране одговорног лица
понуђача, и није доставио доказ кадровског капацитета фотокопију уговора о раду (или
неког другог уговора) или фотокопију пријаве на обавезно социјално осигурање (М образац)
за запослене и фотокопију возачке дозволе издате од стране надлежног органа за запослене.
Понуда, за партију 4, понуђача „BALKAN EXPRES 2003 DOO SOMBOR“ из Сомбора се
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одбија зато што понуђач није доставио све доказе за додатне услове за учешће у набавци а
што представља битане недостатке пунуде.
Р. Назив и седиште понуђача/шифра
Понуђена цена по једници мере
бр. понуђача
Цена превоза у земљи (теретно возило до 1 Т
носивости) 10.000,00 динара по аутодану без
ПДВ-а, односно
цена превоза у земљи (теретно возило до 1 Т
носивости) 40,00 динара по пређеном
километру без ПДВ-а;
Цена превоза у иностранству (теретно возило
до 1 Т носивости) 11.800,00 динара по
аутодану без ПДВ-а, односно
цена превоза у иностранству (теретно возило
до 1 Т носивости) 48,00 динара по пређеном
километру без ПДВ-а;
Цена превоза у земљи (теретно возило до 5 Т
носивости) 18.000,00 динара по аутодану без
ПДВ-а, односно
цена превоза у земљи (теретно возило до 5 Т
носивости) 65,00 динара по пређеном
километру без ПДВ-а;
Цена превоза у иностранству (теретно возило
до 5 Т носивости) 14.400,00 динара
по
аутодану без ПДВ-а, односно
цена превоза у иностранству (теретно возило
„BALKAN EXPRES 2003 DOO до 5 Т носивости) 72,00 динара по пређеном
1.
километру без ПДВ-а;
SOMBOR“ из Сомбора
Цена превоза у земљи (теретно возило до 10 Т
носивости) 15.000,00 динара по аутодану без
ПДВ-а, односно
цена превоза у земљи (теретно возило до 10 Т
носивости) 75,00 динара по пређеном
километру без ПДВ-а;
Цена превоза у иностранству (теретно возило
до 10 Т носивости) 16.590,00 динара по
аутодану без ПДВ-а, односно
цена превоза у иностранству (теретно возило
до 10 Т носивости) 101,00 динара по пређеном
километру без ПДВ-а;
Цена превоза у земљи (теретно возило до 12 Т
носивости) 20.000,00 динара по аутодану без
ПДВ-а, односно
цена превоза у земљи (теретно возило до 12 Т
носивости) 100,00 динара по пређеном
километру без ПДВ-а;
Цена превоза у иностранству (теретно возило
до 12 Т носивости) 23.700,00 динара по
аутодану без ПДВ-а, односно
цена превоза у иностранству (теретно возило
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до 12 Т носивости) 118,50 динара по пређеном
километру без ПДВ-а;
Цена превоза у земљи (теретно возило до 24 Т
носивости) 30.000,00 динара по аутодану без
ПДВ-а, односно
цена превоза у земљи (теретно возило до 24 Т
носивости) 120,00 динара по пређеном
километру без ПДВ-а;
Цена превоза у иностранству (теретно возило
до 24 Т носивости) 30.000,00 динара по
аутодану без ПДВ-а, односно
цена превоза у иностранству (теретно возило
до 24 Т носивости) 137,00 динара по пређеном
километру без ПДВ-а.
Нити једна понуда није одбијена због неуобичајено ниске цене.
8. Критеријум за доделу уговора:
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.
9. Ранг листа прихватљивих понуда применом критеријума за доделу уговора:
За Партију 1 - Превоз аутобусом
Р. Назив и седиште понуђача/шифра
Понуђена цена по једници мере
бр. понуђача
Цена превоза у земљи (аутобус 25-30 места)
___34.000,00 динара по аутодану без ПДВ-а,
односно
цена превоза у земљи (аутобус 25-30 места)
_120,00 динара по пређеном километру без
ПДВ-а;
Цена превоза у иностранству (аутобус 25-30
места) _34.000,00 динара по аутодану без ПДВа, односно
цена превоза у иностранству (аутобус 25-30
места) _120,00 динара по пређеном километру
без ПДВ-а;
1.

„ Ogi tours doo“- Ветерник

Цена превоза у земљи (аутобус 30-35 места)
_34.000,00 динара по аутодану без ПДВ-а,
односно
цена превоза у земљи (аутобус 30-35 места)
_120,00 динара по пређеном километру без
ПДВ-а.
Цена превоза у иностранству (аутобус 30-35
места) _40.000,00 динара по аутодану без ПДВа, односно
цена превоза у иностранству (аутобус 30-35
места) _120,00 динара по пређеном километру
без ПДВ-а.
Цена превоза у земљи (аутобус 50-55 места)
_41.500,00 динара по аутодану без ПДВ-а,
односно
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цена превоза у земљи (аутобус 50-55 места)
__125,00 динара по пређеном километру без
ПДВ-а;
Цена превоза у иностранству (аутобус 50-55
места) _48.000,00 динара по аутодану без ПДВа, односно
цена превоза у иностранству (аутобус 50-55
места) _125,00 динара по пређеном километру
без ПДВ-а.
Цена превоза у земљи (аутобус 25-30 места)
___34.000,00 динара по аутодану без ПДВ-а,
односно
цена превоза у земљи (аутобус 25-30 места)
_80,00 динара по пређеном километру
без
ПДВ-а;
Цена превоза у иностранству (аутобус 25-30
места) _37.000,00 динара по аутодану без ПДВа, односно
цена превоза у иностранству (аутобус 25-30
места) _95,00 динара по пређеном километру
без ПДВ-а;

2.

„STUDIO5LOGISTIC DOO
SOMBOR“ - Сомбор

Цена превоза у земљи (аутобус 30-35 места)
_39.000,00 динара по аутодану без ПДВ-а,
односно
цена превоза у земљи (аутобус 30-35 места)
_90,00 динара по пређеном километру
без
ПДВ-а.
Цена превоза у иностранству (аутобус 30-35
места) _42.500,00 динара по аутодану без ПДВа, односно
цена превоза у иностранству (аутобус 30-35
места) _100,00 динара по пређеном километру
без ПДВ-а.

Цена превоза у земљи (аутобус 50-55 места)
_45.000,00 динара по аутодану без ПДВ-а,
односно
цена превоза у земљи (аутобус 50-55 места)
__105,00 динара по пређеном километру без
ПДВ-а;
Цена превоза у иностранству (аутобус 50-55
места) _50.000,00 динара по аутодану без ПДВа, односно
цена превоза у иностранству (аутобус 50-55
места) _120,00 динара по пређеном километру
без ПДВ-а.
10. Мишљење Комисије о рангирању понуда за Партију 1:
Критеријум за доделу уговора за све партије је најнижа понуђена цена.
7

Понуда, за Партију 1, понуђача „Ogi tours doo“- Ветерник је повољнија по аутодану, а
понуда понуђача „STUDIO5LOGISTIC DOO SOMBOR“ - Сомбор по пређеном километру. У
укупном збиру цена повољнији је понуђач „Ogi tours doo“- Ветерник. Процењена вредност
јавне набавке утврђена је на основу Плана рада за 2020.годину, трошкова превоза
остварених у претходне две године и анализе коштања ових услуга путем интернета и
телефонском комуникацијом. Подносилац Захтева за спровођење набавке са стучном
службом сачинили су извештај којим је утврђено да ће се услуге превоза аутобусом
углавном користити за краћа путовања (до 300 km). За текућу годину, планирана су
путовања на фестивале у Ковин, Пожаревац, Шабац, Нови Сад, Београд ,Зрењанин,
Суботицу, Осијек (Република Хрватска), Арад ( Република Румунија), Раковицу,
Младеновац, Бачки Петровац, Смедерево и др., што представља више од ¾ вредности
набавке услуге превоза аутобусом. Такође, у извештају је наведено уколико понуђач који је
доставио доказ о поседовању 3 аутобуса преко 50 места пристане да се у уговору унесе
одредба да ће се фактурисање и наплата услуге вршити на основу захтева наручиоца и
његових стварних потреба у погледу броја места у аутобусу а према датој структури цена у
понуди, наручилац такву понуду сматра прихватљивом јер није на штету наручиоца већ ће
чланови ансамбла и пратеће особље имати већу комоцију током превоза. Уколико Понуђач
не пристане на овај начин фактурисања уговор ће се закључити са следећим најповољнијим
понуђачем. С обзиром на наведено и да је критеријум за доделу уговора најнижа понуђена
цена комисија предлаже да се уговор додели Понуђачу који је понудио нижу цену по
аутодану.
Деловодни број Извештаја је 280/2020-8/1 од 02.03.2020.године и чини прилог овог
документа.
Комисија предлаже да се поново спроведе поступак набавке услуге друмског превоза
Партија 2, 3. и 4, те да се позове још минимум 3 потенцијална понуђача ради учешћа у
поступку набавке. Такође, предлаже да подносилац захтева за спровођење поступка јавне
набавке 02/20 прегледа техничку спецификацију и услове утврђене за предметне партије
како би понуда била доступнија и прихватљивија понуђачима а у складу са потребама
наручиоца и условима тржишта (посебно да се обрати пажња на захтев у Партији 3 за превоз
путничким возилом 8+1 места).
11. Понуђач којем се додељује уговор (ако је понуђач навео да ће набавку извршити уз
помоћ подизвођача и назив подизвођача):
Комисија констатује да је за Партију 1 - Превоз аутобусом најповољнија понуда понуђача
„Ogi tours doo Veternik“ са седиштем у Ветернику, ул. Цара Душана Силног бр.29, те
предлаже наручиоцу да њему додели уговор, према упутству датом у тачки 10. овог
Извештаја. Понуђач је навео да ће набавку извршити самостално.
Комисија констатује да су за Партију 2 - Превоз минибусом одбијене обе пристигле понуде
због битних недостатака, те предлаже наручиоцу да донесе одлуку о обустави поступка јавне
набавке услуге друмског превоза - Партија 2, те да се одмах након коначности одлуке о
обустави поступка покрене поново поступак набавке услуге друмског превоза - Партија 2
према упутствима датим у тачки 10.овог Извештаја.
Комисија констатује да је за Партију 3 - Превоз путничким возилом одбијена понуда због
битних недостатака, те предлаже наручиоцу да донесе одлуку о обустави поступка јавне
набавке услуге друмског превоза - Партија 3, те да се одмах након коначности одлуке о
обустави поступка покрене поново поступак набавке услуге друмског превоза - Партија 3
према упутствима датим у тачки 10.овог Извештаја.
Комисија констатује да је за Партију 4 - Превоз теретним возилом одбијена понуда због
битних недостатака, те предлаже наручиоцу да донесе одлуку о обустави поступка јавне
набавке услуге друмског превоза - Партија 4, те да се одмах након коначности одлуке о
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