Едукативни центар за обуке у професионалним
и радним вештинама
Индустријска бр. 3
Нови Сад
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» бр. 124/12, 14/15,68/15), и
Извештаја Комисије о стручној оцени понуда, бр. 404-38/2019-12 oд 11.03.2019. године, директор Едукативног
центра за обуке у професионалним и радним вештинама, доноси
ОДЛУКУ
о додели уговора за јавну набавку Услуге провајдера за обуке
ЈН 1/2019
Члан 1.
Додељује се уговор:
- За Партију 1 понуђачу „NS PRO GROUP“ д.о.о. Железничка 4 Нови Сад
- За Партију 3 понуђачу „NS PRO GROUP“ д.о.о. Железничка 4 Нови Сад
- За Партију 4 понуђачу „NS PRO GROUP“ д.о.о. Железничка 4 Нови Сад
- За Партију 6 понуђачу „NS PRO GROUP“ д.о.о. Железничка 4 Нови Сад
- За Партију 7 понуђачу „Akademija Oxford -Agent“ д.о.о. Књегиње Милице 21/8 Јагодина
- За Партију 8 понуђачу „NS PRO GROUP“ д.о.о. Железничка 4 Нови Сад.
Члан 2.
Предмет јавне набавке су услуге провајдера за обуке.
Назив и ознака из општег речника набавке: 80500000 – услуге обуке.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења.
ОБРАЗЛОЖЕЊE
У складу са чланом 105. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12 у даљем тексту:
Закон) Комисија за јавну набавку је сачинила Извештај о стручној оцени понуда у спроведеном поступку јавне
набавке мале вредности следеће садржине:
Наручилац:
Едукативни центар за обуке у професионалним и радним
вештинама
Број јавне набавке:

ЈН 1/2019

Предмет јавне набавке:

Услуге провајдера за обуке

Назив и ознака из општег речника набавке:
Врста јавне набавке:

80500000 – услуге обуке
Услуге
Поступак јавне набавке мале вредности ради закључења
уговора
Јавна набавка је предвиђена у Плану набавки за 2019.
годину под редним бројем 1.2.1.

Поступак:

Подаци из плана набавке:

Процењена вредност ЈН:

1.792.500,00 динара без ПДВ

Јавна набавка је обликована у 8 партија
Партију 1. - обука за енглески и немачки језик;
Процењена вредност је 480.000,00 динара без ПДВ-а.
➢ Партију 2. - обука за знаковни језик – ниво А1 и А2
Процењена вредност је 72.000,00динара без ПДВ-а.
➢ Партију 3. – обука за фризера, маникир и педикир
➢

➢
➢

Процењена вредност је 319.500,00динара без ПДВ-а.
Партију 4. – WEB програмирање и дизајн и основна информатичка обука
Процењена вредност 464.000,00 динара без ПДВ-а
Партија 5. - обука за пословни и дипломатски протокол
Процењена вредност је 25.000,00 динара без ПДВ-а.

Партију 6. – вођење пословних књига;
Процењена вредност 144.000,00 динара без ПДВ-а.
➢ Партију 7. – обука менаџера за маркетинг на друштвеним мрежама;
Процењена вредност 108.000,00 динара без ПДВ-а
➢ Партију 8 – обука за геронтонеговатеља
➢

Процењена вредност 180.000,00 динара без ПДВ-а
Позив за подношење понуда у поступку предметне јавне набавке је дана 19.02.2019. године, објављен на
Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца.
Рок за предају понуда:
04.03.2019. године до 12:00 часова
Датум отварања понуда:

04.03.2018. године у 12:30 часова

Критеријум за доделу оквирног споразума и рангирање је «најнижа понуђена цена».
Број достављених понуда:

Број неблаговремених понуда:

4
1.

Agency 78

2.

„NS PRO GROUP“ д.о.о.

3.

„Akademija Oxford -Agent“ д.о.о.

4.

Друштво тумача и преводилаца за знаковни језик Нови Сад
Није било неблаговремених понуда

На основу позива за подношење понуда,своје понуде благовремено су доставили следећи понуђачи:
Број
понуде

Назив или шифра понуђача

Датум пријема

Време:

1.

Agency 78

01.03.2019.

2.

Друштво тумача и преводилаца за знаковни језик Нови Сад

01.03.2019.

3.

Akademija Oxford-Agent д.о.о.

04.03.2019.

10:55

4.

NS Pro Group д.о.о.

04.03.2019.

11:27

Јавно отварање понуда обављено је непосредно након рока за достављање понуда о чему је комисија
за јавну набавку сачинила Записник о јавном отварању понуда (бр.404-38/2019-11 од 04.03.2019. године).
Комисија за јавну набавку је у поступку стручне оцене понуда, коју је вршила у периоду од 04.03.2019.
до 11.03.2019. године, констатовала следеће:
Партија 1 Обука за енглески и немачки језик
1. Понуда понуђача „NS PRO GROUP“ д.о.о.
Комисија је провером на интернет страници АПР констатовала да је понуђач уписан у Регистар
понуђача и да му је регистрација активна, провером на интернет страници НБС, у делу претраживање
Регистра меница и овлашћења констатовала да је приложена меница регистрован и да достављена понуда
испуњава услове у погледу техничке спецификације.
Комисија је извршила проверу достављених докумената као доказа о испуњености додатних услова за
учешће у поступку јавне набавке и констатовала да понуда испуњава тражене додатне услове у погледу
кадровског капацитета.
Комисија је констатовала да је достављена понуда понуђача „NS PRO GROUP“ д.о.о. у складу са
Законом и условима који су одређени у конкурсној документацији и као таква је прихватљива у смислу члана 3.
став 1. тачка 33. Закона.
2. Понуда понуђача „Akademija Oxford -Agent“ д.о.о.
Комисија је провером на интернет страници АПР констатовала да је понуђач уписан у Регистар
понуђача и да му је регистрација активна, провером на интернет страници НБС, у делу претраживање
Регистра меница и овлашћења констатовала да је приложена меница регистрована и да достављена понуда
испуњава услове у погледу техничке спецификације
Комисија је извршила проверу достављених докумената као доказа о испуњености додатних услова за
учешће у поступку јавне набавке и констатовала да понуда испуњава тражене додатне услове у погледу
кадровског капацитета.
Комисија је констатовала да је достављена понуда понуђача „Akademija Oxford -Agent“ д.о.о. у складу
са Законом и условима који су одређени у конкурсној документацији и као таква је прихватљива у смислу
члана 3. став 1. тачка 33. Закона.
Комисија је сачинила упоредни преглед прихватљивих понуда како следи:

Понуђач

Укупно понуђена цена без ПДВ

Укупно понуђена цена са ПДВ

„Akademija Oxford -Agent“ д.о.о.
„NS PRO GROUP“ д.о.о.

479.040,00
428.400,00

574.848,00
514.080,00

Комисија предлаже да се уговор додели понуђачу који је доставио понуду како следи:
Назив изабраног понуђача:

„NS PRO GROUP“ д.о.о.

Адреса:

Железничка 4 Нови Сад

Рок важења понуде:

60 дана

Рок плаћања

30 дана

Квалитет:

У складу са условима из техничке спецификације
Укупна понуђена цена без ПДВ:
ПДВ:
Укупна понуђена цена са ПДВ:

428.400,00 динара
85.680,00 динара
514.080,00 динара

Партија 3 Обука за фризера, маникир и педикир
1. Понуда понуђача „NS PRO GROUP“ д.о.о.
Комисија је провером на интернет страници АПР констатовала да је понуђач уписан у Регистар понуђача и да
му је регистрација активна, провером на интернет страници НБС, у делу претраживање Регистра меница и
овлашћења констатовала да је приложена меница регистрован и да достављена понуда испуњава услове у
погледу техничке спецификације.
Комисија је извршила проверу достављених докумената као доказа о испуњености додатних услова за учешће
у поступку јавне набавке и констатовала да понуда испуњава тражене додатне услове у погледу кадровског
капацитета.
Комисија је констатовала да је достављена понуда понуђача „NS PRO GROUP“ д.о.о. у складу са Законом и
условима који су одређени у конкурсној документацији и као таква је прихватљива у смислу члана 3. став 1.
тачка 33. Закона.
Комисија предлаже да се уговор додели понуђачу који је доставио понуду како следи:
Назив изабраног понуђача:

„NS PRO GROUP“ д.о.о.

Адреса:

Железничка 4 Нови Сад

Рок важења понуде:

60 дана

Рок плаћања

30 дана

Квалитет:

У складу са условима из техничке спецификације
Укупна понуђена цена без ПДВ:
ПДВ:
Укупна понуђена цена са ПДВ:

319.470,00 динара
63.894,00 динара
383.364,00 динара

Партија 4 WEB програмирање и дизајн и основна информатичка обука
1. Понуда понуђача „NS PRO GROUP“ д.о.о.
Комисија је провером на интернет страници АПР констатовала да је понуђач уписан у Регистар понуђача и да
му је регистрација активна, провером на интернет страници НБС, у делу претраживање Регистра меница и
овлашћења констатовала да је приложена меница регистрован и да достављена понуда испуњава услове у
погледу техничке спецификације.
Комисија је извршила проверу достављених докумената као доказа о испуњености додатних услова за учешће
у поступку јавне набавке и констатовала да понуда испуњава тражене додатне услове у погледу кадровског
капацитета.

Комисија је констатовала да је достављена понуда понуђача „NS PRO GROUP“ д.о.о. у складу са Законом и
условима који су одређени у конкурсној документацији и као таква је прихватљива у смислу члана 3. став 1.
тачка 33. Закона.
Комисија предлаже да се уговор додели понуђачу који је доставио понуду како следи:
Назив изабраног понуђача:

„NS PRO GROUP“ д.о.о.

Адреса:

Железничка 4 Нови Сад

Рок важења понуде:

60 дана

Рок плаћања

30 дана

Квалитет:

У складу са условима из техничке спецификације
Укупна понуђена цена без ПДВ:
ПДВ:
Укупна понуђена цена са ПДВ:

448.000,00 динара
89.600,00 динара
537.600,00 динара

Партија 6 Вођење пословних књига
1. Понуда понуђача „NS PRO GROUP“ д.о.о.
Комисија је провером на интернет страници АПР констатовала да је понуђач уписан у Регистар понуђача и да
му је регистрација активна, провером на интернет страници НБС, у делу претраживање Регистра меница и
овлашћења констатовала да је приложена меница регистрован и да достављена понуда испуњава услове у
погледу техничке спецификације.
Комисија је извршила проверу достављених докумената као доказа о испуњености додатних услова за учешће
у поступку јавне набавке и констатовала да понуда испуњава тражене додатне услове у погледу кадровског
капацитета.
Комисија је констатовала да је достављена понуда понуђача „NS PRO GROUP“ д.о.о. у складу са Законом и
условима који су одређени у конкурсној документацији и као таква је прихватљива у смислу члана 3. став 1.
тачка 33. Закона.
2.
Понуда понуђача „Akademija Oxford -Agent“ д.о.о.
Комисија је провером на интернет страници АПР констатовала да је понуђач уписан у Регистар
понуђача и да му је регистрација активна, провером на интернет страници НБС, у делу претраживање
Регистра меница и овлашћења констатовала да је приложена меница регистрована и да достављена понуда
испуњава услове у погледу техничке спецификације.
Комисија је извршила проверу достављених докумената као доказа о испуњености додатних услова за
учешће у поступку јавне набавке и констатовала да понуда испуњава тражене додатне услове у погледу
кадровског капацитета.
Комисија је констатовала да је достављена понуда понуђача „Akademija Oxford -Agent“ д.о.о. у складу
са Законом и условима који су одређени у конкурсној документацији и као таква је прихватљива у смислу
члана 3. став 1. тачка 33. Закона.
Комисија је сачинила упоредни преглед прихватљивих понуда како следи:
Понуђач

Укупно понуђена цена без ПДВ

Укупно понуђена цена са ПДВ

„Akademija Oxford -Agent“ д.о.о.
„NS PRO GROUP“ д.о.о.

140.800,00
137.600,00

168.960,00
165.120,00

Комисија предлаже да се уговор додели понуђачу који је доставио понуду како следи:
Назив изабраног понуђача:

„NS PRO GROUP“ д.о.о.

Адреса:

Железничка 4 Нови Сад

Рок важења понуде:

60 дана

Рок плаћања

30 дана

Квалитет:

У складу са условима из техничке спецификације
Укупна понуђена цена без ПДВ:

137.600,00 динара

ПДВ:
Укупна понуђена цена са ПДВ:

27.520,00 динара
165.120,00 динара

Партија 7 Обука за менаџера за маркетинг на друштвеним мрежама
1. Понуда понуђача „Akademija Oxford -Agent“ д.о.о.
Комисија је провером на интернет страници АПР констатовала да је понуђач уписан у Регистар
понуђача и да му је регистрација активна, провером на интернет страници НБС, у делу претраживање
Регистра меница и овлашћења констатовала да је приложена меница регистрована и да достављена понуда
испуњава услове у погледу техничке спецификације.
Комисија је извршила проверу достављених докумената као доказа о испуњености додатних услова за
учешће у поступку јавне набавке и констатовала да понуда испуњава тражене додатне услове у погледу
кадровског капацитета.
Комисија је констатовала да је достављена понуда понуђача „Akademija Oxford -Agent“ д.о.о. у
складу са Законом и условима који су одређени у конкурсној документацији и као таква је прихватљива у
смислу члана 3. став 1. тачка 33. Закона.
Комисија предлаже да се уговор додели понуђачу који је доставио понуду како следи:
Назив изабраног понуђача:

„Akademija Oxford -Agent“ д.о.о.

Адреса:

Књегиње Милице 21/8 Јагодина

Рок важења понуде:

90 дана

Рок плаћања

45 дана

Квалитет:

У складу са условима из техничке спецификације
Укупна понуђена цена без ПДВ:

99.360,00 динара

ПДВ:

19.872,00 динара

Укупна понуђена цена са ПДВ:

119.232,00 динара

Партија 8 Обука за геронтонеговатеља
1. Понуда понуђача „Akademija Oxford -Agent“ д.о.о.
Комисија је провером на интернет страници АПР констатовала да је понуђач уписан у Регистар
понуђача и да му је регистрација активна, провером на интернет страници НБС, у делу претраживање
Регистра меница и овлашћења констатовала да је приложена меница регистрована и да достављена понуда
испуњава услове у погледу техничке спецификације.
Комисија је извршила проверу достављених докумената као доказа о испуњености додатних услова за
учешће у поступку јавне набавке и констатовала да понуда испуњава тражене додатне услове у погледу
кадровског капацитета.
Комисија је констатовала да је достављена понуда понуђача „Akademija Oxford -Agent“ д.о.о. у складу
са Законом и условима који су одређени у конкурсној документацији и као таква је прихватљива у смислу
члана 3. став 1. тачка 33. Закона.
2. Понуда понуђача „NS PRO GROUP“ д.о.о.
Комисија је провером на интернет страници АПР констатовала да је понуђач уписан у Регистар
понуђача и да му је регистрација активна, провером на интернет страници НБС, у делу претраживање
Регистра меница и овлашћења констатовала да је приложена меница регистрован и да достављена понуда
испуњава услове у погледу техничке спецификације.
Комисија је извршила проверу достављених докумената као доказа о испуњености додатних услова за
учешће у поступку јавне набавке и констатовала да понуда испуњава тражене додатне услове у погледу
кадровског капацитета.
Комисија је констатовала да је достављена понуда понуђача „NS PRO GROUP“ д.о.о. у складу са
Законом и условима који су одређени у конкурсној документацији и као таква је прихватљива у смислу члана 3.
став 1. тачка 33. Закона.

Комисија је сачинила упоредни преглед прихватљивих понуда како следи:
Понуђач

Укупно понуђена цена без ПДВ

Укупно понуђена цена са ПДВ

„Akademija Oxford -Agent“ д.о.о.
„NS PRO GROUP“ д.о.о.

165.600,00
161.640,00

198.720,00
193.968,00

Комисија предлаже да се уговор додели понуђачу који је доставио понуду како следи:
Назив изабраног понуђача:

„NS PRO GROUP“ д.о.о.

Адреса:

Железничка 4 Нови Сад

Рок важења понуде:

60 дана

Рок плаћања

30 дана

Квалитет:

У складу са условима из техничке спецификације
Укупна понуђена цена без ПДВ:
ПДВ:
Укупна понуђена цена са ПДВ:

161.640,00 динара
32.328,00 динара
193.968,00 динара

На основу свега наведеног, директор доноси одлуку као у диспозитиву.

Директор
___________________________
Ђурађ Милановић
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове Одлуке може се поднети захтев за заштиту права у року од 5 (пет) дана од дана објављивања ове
Одлуке на Порталу јавних набавки, сходно члану 149. став 6. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“,
број 124/12, 14/15, 68/15).
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту
права у поступцима јавних набавки.

