Геронтолошки центар Крагујевац
Адреса: Краља Милана IV
Број: 90

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', број
124/2012) и Извештаја Комисије за јавне набавке од 18.03.2015, директор др. Весна
Ранђеловић, спец. опште медицине доноси:

ОДЛУКУ
о додели уговора
__________________________________________________________________________________
Геронтолошки центар, као наручилац, у поступку јавне набавке бр. 1.1.4/2016, Уговор о јавној
набавци мале вредности Хемијских средстава за партију 2- хемијска средства за чишћење,
дезодорацију и дезинфекцију додељује се фирми „Chemco“ д.о.о.
Образложење
Наручилац је дана 23.02.2016 године донео одлуку о покретању поступка ЈНМВ бр. 1.1.4, за
јавну набавку добара: хемијска средства за хигијену по партијама.
За наведену јавну набавку наручилац је дана 25.03.2015 године, објавио позив за подношење
понуда на Порталу јавних набавки.
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца за партију 2 поднето је четири понуда
бр: 1473, 1477, 1497, и 1540
Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила стручној оцени
понуда и сачинила извештај о истом.
У извештају о стручној оцени понуда бр. 1544 од 11.03. 2016 године, Комисија за јавне набавке
је констатовала следеће:
1. Подаци о јавној набавци:
Предмет јавне набавке: хемијска средства за хигијену партија 2 - хемијска средства за чишћење,
дезодорацију и дезинфекцију.
Редни број јавне набавке: 1.1.4/2016
Износ планираних средстава за јавну набавку: 3.100.000 без пдв-а, од тога за
Партија 1. 2.100.000 дин.
Партија 2. 1.000.000 дин.
Подаци о апропријацији у буџету, односно финансијском плану: конто 426811
Евентуална одступања од плана набавки
са образложењем: _____/_____________________________________________________________

2. а) Основни подаци о понуђачима и понудама за пртију 2:

број под којим је
понуда заведена

назив или шифра понуђача

датум
пријема

час

1473

,,Chemco“ “ D.O.O
27 марта бр 19
34000 Крагујевац

10/03/16

7 h i 55 min

1476

MASTER CLEAN EXPRES
Lajoš Košut 5C
Palić

10/03/16

9 h i 20 min

1497

MABO
Воје Николајевића бб
16000 Лесковац

10/03/16

12 h i 46 min

1540

„ХЕМИСО“

11/03/16

9 h i 50 min

б) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:
Назив/име понуђача
чија је понуда одбијена

Разлози одбијања понуде

1. „МАБО“ Партија 2

Понуда је неодговарајућа- чл.3 став 1. тачка 32. ЗЈН-тражено је добро за
чишћење, дезинфекцију и дезодорацију, декларација на узорку не садржи
тражене карактеристике које су наведене у конкурсној документацији.

2. „MASTER CLEAN Понуда је неприхватљива- чл.3 став 1. тачка 33. ЗЈН-понуда прелази износ
EXPRES“ Партија 2
процењене вредности.
3.
ХЕМИСО“
Партија 2

– Понуда
је неодговарајућа
неодговарајућа-чл.чл.3
став1. 1.
тачка
2. Понуда
3 став
тачка
32.32.
ЗЈНЗЈН-паковање узорка не
одговара коко је тражено у конкурсној документацији.

Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена
а) Ранг листа понуђача
Назив/име понуђача

1.

,,Chemco“ д.о.о
став

Понуђена цена (без ПДВ-а)

910.560

Комисија је после стручне оцене понуда у Извештају о стручној оцени понуда, констатовала да
уговор треба доделити понуђачу: ,,Chemco“ д.о.о

Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а): 910.560 дин.
Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом): 1.092.672 дин.

Директор др. Весна Ранђеловић, спец. опште медицине је прихватила предлог Комисије
за јавне набавке о избору најповољније понуде, и донео одлуку о додели уговора као у
изреци ове одлуке.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке понуђач може
поднети захтев за заштиту права.

Надлежни орган наручиоца
Директор
Др. Весна Ранђеловић, спец.опште медицине

