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ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору
У отвореном поступку за јавну набавку мале вредности – набавка хотелских услуга
МУ – 06/013, наручилац је донео Одлуку о додели уговора број 68/1-01 од 21.01.2014. На
основу Одлуке су закључени уговори о јавној набавци за Партију 1 број 143/1-01 од
05.02.2014. године и за Партију 2 број 143/2-01 од 05.02.2014. Оба уговора закључена су
са фирмом ВУ “Тара” Б. Башта – Хотел “Бреза” из Врњачке бање, ул. Врњачка 26.
Уговорена вредност јавне набавке износи: Партија 1 – 597.437,12 динара
Партија 2 – 440.793,60 динара.
Износи по партијама су без ПДВ-а, боравишне таксе и осигурања.
Елементи критеријума за доделу уговора на основу којих је наручилац доделио уговор
су следећи:
Вредновање и оцењивање понуда вршено је на основу критеријума ЕКОНОМСКИ
НАJПОВОЉНИЈА ПОНУДА за Партију 1 и за Партију 2, а према критеријумима
датим у конкурсној документацији, које овде понављамо:
Оцењивање и рангирање понуда вршиће Комисија на основу пондера, чији укупни збир
износи 100 (сто) према следећим елементима критеријума економски наповољније
понуде:
ред. бр. по приоритету
1.
2.
3.

Елементи критеријума
Понуђена цена
Категорија хотела
Број “гратис” места

Понуђена цена

Број пондера
94
3
3

94 пондера

Пондерисање понуђене цене ће се вршити према односу најповољније (најниже) цене и
цене из сваке понуде. Понуда са најнижом ценом добиће максималан број пондера. Остале
понуде биће вредноване по принципу пропорције у односу на понуду са најнижом ценом:

најповољнија _ понуда
* 94
понуда _ која _ сe _ разматра
НАПОМЕНА: Категорија хотела не сме бити мања од три звездице за Партију 1 и Партију
2.
Категорија хотела

3 пондера

Пондерисање понуђене цене ће се вршити према односу најповољније (највише)
категорије и категорије из сваке понуде. Понуда са највишом категоријом добиће
максималан број пондера. Остале понуде биће вредноване по принципу пропорције у
односу на понуду са највишом категоријом:

најповољнија _ понуда
*3
понуда _ која _ сe _ разматра
Број “гратис” места

3 пондера

Пондерисање понуђене цене ће се вршити према односу најповољнијег (највећег) броја
“гратис” места и броја “гратис” места из сваке понуде. Понуда са највећим бројем
“гратис” места добиће максималан број пондера. Остале понуде биће вредноване по
принципу пропорције у односу на понуду са највећим бројем “гратис” места:

најповољнија _ понуда
*3
понуда _ која _ сe _ разматра
На основу извршеног прегледа благовремених и потпуних понуда, а на основу
поднетих доказа о испуњености услова предвиђених чланом 75. Закона о јавним
набавкама, утврђено је да су понуде следећих понуђача у складу са захтевима конкурсне
документације:
1. ВУ ''Тара'' хотел ''Бреза'' Врњачка бања, Врњачка 26 (партија 1 и 2)
Бодовање по партијама:
За ПАРТИЈУ 1 бодовање понуђача ВУ ''Тара'' хотел ''Бреза''
ред. бр. по приоритету
1.
2.
3.

Елементи критеријума
Понуђена цена
Категорија хотела
Број “гратис” места
Укупно

Број пондера
94
3
3
100

За ПАРТИЈУ 2 бодовање понуђача ВУ ''Тара'' хотел ''Бреза''
ред. бр. по приоритету
1.
2.
3.

Елементи критеријума
Понуђена цена
Категорија хотела
Број “гратис” места
Укупно

Број пондера
94
3
3
100

Наручилац је донео Одлуку о додели уговора дана 21.01.2014. године.
Уговори са наведеним добављачем закључени су дана 05.02.2014. године.
Уколико за услуге које су предмет уговора дође до промене цена услуга на тржишту
(због промене курса динара или неког другог објективног разлога) извршилац евентуално

може да коригује своје цене из понуде, али тек по истеку рока важења понуде (Напомена:
извршилац је у обавези да прихвати ризик повећања цена на тржишту до 5%. Уколико се
цена понуђених услуга промени за више од 5%, извршилац евентуално може кориговати
цене, али само за разлику повећања изнад 5%). Пре евентуалног повећања цена извршилац
је дужан да корекцију писмено образложи уз доставу званичних ценовника са
коригованим ценама и затражи сагласност наручиоца који ће ценити оправданост
корекције. Наручилац ће на основу писменог образложења проверити оправданост
корекције на тржишту. Уколико наручилац, на основу образложења и сагледавања стања
на тржишту, прихвати образложење понуђача за корекцијом цена потписаће се Анекс
првобитног уговора са новим корективним ценама, у супротном, уколико извршилац
писмено не образложи захтев за корекцију и не достави званичне ценовнике произвођача
са коригованим ценама и уколико се, након адекватног сагледавања стања на тржишту,
утврди да је захтев за корекцијом цена неоправдан, наручилац задржава право да раскине
уговор.

