Наручилац

Општинска управа
Општина Горњи Милановац

Адреса

Таковска бр.2

Место

Горњи Милановац

Број одлуке

440423/5

Датум

12.02.2014.

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/12) начелник
Општинске управе, доноси

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ДОДЕЉУЈЕ СЕ уговор за набавку услуга  Услуга превоза ученика основних и средњих
школа на територији општине Горњи Милановац по календару образовно – васпитног рада за
школску 2013/2014 годину, понуђачу: понуђачу „АУТОПРЕВОЗ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ“ а.д.
, ул. Војводе Мишића 26, Горњи Милановац који је доставио понуду бр. 5 од 05.02.2014. године
(зав.ОУ).

Образложење
Наручилац је дана 24.01.2014. године донео одлуку о покретању преговарачког поступка без
објављивања позива за подношење понуда (на основу чл. 36. став 1. тачка 2.). Обавештење о
покретању преговарачког поступка и конкурсна документација објављени су 30.01.2014. године
на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.
Након спроведеног поступка отварања понуда и преговарачког поступка Комисија за јавне
набавке је приступила стручној оцени понуда и сачинила извештај о истом:
1) предмет јавне набавке:
* Услуга превоза ученика основних и средњих школа на територији општине Горњи Милановац
по календару образовно – васпитног рада за школску 2013/2014 годину
*60130000 – услуге друмског путничког превоза за посебне намене
2) подаци из плана набавке који се односе на предметну јавну набавку:
* Набавка има основ у Одлуци о буџету општине Горњи Милановац за 2014. годину на
позицијама 422 и 463 и у Плану набавки Општинске управе општине Горњи Милановац за
2014.годину, као и у финансијским плановима основних и средњих школа на позицији 4224 (у
складу са чл. 50 Закона о јавним набавкама спроводи се заједничка набавка за више наручилаца)
3) процењена вредност јавне набавке:
* 12.081.818 динара (без ПДВа)
4) евентуална одступања од плана набавки са образложењем: нема
5) ако је спроведен поступак који није отворен или рестриктивни поступак, разлози и околности
који оправдавају примену тог поступка:
 За предметну набавку примењује се преговарачки поступак без објављивања позива за
подношење понуда (на основу чл. 36. став 1. тачка 2.). Околности за примену:

* Тридесет првог маја 2012. године Општина Горњи Милановац је расписала јавни конкурс за
поверавање линијског превоза путника у градском и приградском саобраћају. На конкурс се
јавио само један понуђач  „Аутопревоз Горњи Милановац“ а.д., Горњи Милановац са којим је и
закључен уговор 25. јуна 2012. године са роком важења од три године односно до 25. јуна 2015.
године. С обзиром на то да је територија општине Горњи Милановац једна од најразуђенијих у
Србији где се дневно за редован линијски превоз пређе 5.500,00 километара и да поред три
средње школе постоји и седам основних школа у оквиру којих је и двадесет седам издвојених
одељења, пре две године били смо принуђени да релације превоза ученика утопимо у релације
линијског градског и приградског превоза путника. Како превозник са којим већ имамо закључен
уговор о поверавању линијског превоза путника у градском и приградском саобраћају, једини на
територији општине Горњи Милановац испуњава техничке услове у смислу броја и квалитета
аутобуса, броја запослених радника и сл., сматрамо да би њему требало поверити и услугу
превоза ученика основних и средњих школа на територији општине Горњи Милановац по
календару образовноваспитног рада за школску 2013/2014 годину. Напомињемо да је на
последња два јавна конкурса за поверавање линијског превоза путника у градском и приградском
саобраћају једини понуђач који је преузимао конкурсну документацију и конкурисао за
обављање поменуте услуге управо „Аутопревоз Горњи Милановац“ а.д., Горњи Милановац.
У складу са чл. 36. став 2. Закона о јавним набавкама, Општинска управа општине Горњи
Милановац је дана 10.01.2014. године упутила Управи за јавне набавке Захтев за мишљење о
основаности примене преговарачког поступка са пратећим прилозима. Предметни захтев Управа
је примила дана 13.01.2014 године. Имајући у виду да одговор на захтев није стигао у законском
року, наручилац – Општинска управа Горњи Милановац донела је одлуку о покретању
преговарачког поступка у складу са одредбама чл. 36. Закона о јавним набавкама.
6) ако се поступак јавне набавке спроводи заједно са другим наручиоцем у складу са чланом 50.
овог закона, основни подаци о том наручиоцу:
Набавка се спроводи заједно са другим наручиоцима који у својим плановима имају исти
предмет набавке:
 ОШ „Краљ Александар I“, Хероја Дражевића 2, Горњи Милановац
 ОШ „Момчило Настасијевић“, Лоле Рибара 3, Горњи Милановац
 ОШ „Свети Сава“, Бошка Бухе 14,Горњи Милановац
 ОШ „Десанка Максимовић“, Милутина Тодоровића Жице 10, Горњи Милановац
 ОШ „Таковски устанак“ Таково
 ОШ „Арсеније Лома“ Рудник
 ОШ „Иво Андрић“ Прањани
 Гимназија „Таковски устанак“ Горњи Милановац, улица Милоша Великог 11
 ЕТШ „Књаз Милош“ Горњи Милановац, улица Вука Караџића 1
 ТШ „Јован Жујовић“ Горњи Милановац, улица Вука Караџића 3
7) основни подаци о понуђачима:
Назив понуђача
„АУТОПРЕВОЗ ГОРЊИ
МИЛАНОВАЦ“ а.д.

Адреса понуђача
Ул. Војводе Мишића 26,
Горњи Милановац

Општи подаци
Пиб: 100886009
МБ: 07183062

8) понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда: /
9) ако је поднета само једна понуда, мишљење комисије о разлозима који су узроковали
подношење једне понуде и предлог мера које треба предузети да се у наредним поступцима
обезбеди конкуренција у поступку:
Поднета је само једна понуда јер понуђач „Аутопревоз Горњи Милановац“ а.д. једини на
територији општине Горњи Милановац испуњава техничке услове у смислу броја и квалитета
аутобуса, броја запослених радника и сл. за обављање предметне услуге и једини је
заинтересован за предметну набавку.
10) ако су све понуде неодговарајуће или неприхватљиве мишљење комисије о разлозима који су
узроковали подношење таквих понуда и опис начина на који је одређена процењена вредност: /

11) ако је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно образложење – начин на који
је утврђена та цена: /
12) начин примене методологије доделе пондера:
Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена.
Назив и адреса понуђача
Понуђена цена
Понуђена цена
без пдва
са пдвом
1.
„АУТОПРЕВОЗ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ“
10.694.288,64
11.763.717,51
а.д.
Ул. Војводе Мишића 26, Горњи Милановац
13) назив понуђача коме се додељује уговор, а ако је понуђач навео да ће набавку извршити уз
помоћ подизвођача и сваки део уговора који ће извршити подизвођач:
Комисија предлаже да се понуђачу „АУТОПРЕВОЗ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ“ а.д. , ул.
Војводе Мишића 26, Горњи Милановац, додели уговор за предметну јавну набавку, будући да
испуњава све услове дате Законом и конкурсном документацијом.
*понуђач наступа самостално
Састав комисије:
1. Ивана Адамовић, члан
2. Љиљана Тешић, члан
3. Биљана Пауновић, заменик члана
Одговорно лице наручиоца је на основу законског овлашћења донело одлуку о додели уговора
којом се додељује уговор понуђачу: „АУТОПРЕВОЗ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ“ а.д. , ул. Војводе
Мишића 26, Горњи Милановац.
Уговор ће важити до 31.08.2014. године

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке понуђач може наручиоцу
поднети захтев за заштиту права
у року од 10 дана од дана објављивања одлуке
о додели уговора на Порталу јавних набавки.

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Горица Петровић
_____________________

