ДОМ ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ
“ ПЕТАР РАДОВАНОВИЋ“
УЖИЦЕ, Немањина 52
Број:2489/2015
Дату: 02.12.2015.године
На основу члана 109 . Закона о јавним набавкама ( „ Сл.гласник РС“ број 124/12,
14/2015 и 68/2015) и Извештаја комисије за јавну набавку бр. 2454/2015 од
27.11.2015.године у поступку јавне набавке добара: кухињска опрема , шпорети на плин,
кипер на плин, фритеза...., редни број ЈН 1.1.4/2015, директор Дома за децу и
омладину „ Петар Радовановић“ Ужице из Ужица, Немаљина 52 доноси
ОДЛУКУ
О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Обуставља се поступак

ЈНМВ бр. 1.1.4/2015 за јавну набавку добара – кухињска
опрема , шпорети на плин, кипер на плин, фритеза...., јер нису испуњени услови за
доделу уговора .
Образложење
На основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 2232/2015 од 15.10.2015.
године спроведен је поступак за доделу уговора о јавној набавци добара у поступку
јавне набавке мале вредности- резервисана јавна набавка , на основу члана 8. и 39.
Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/2015 и
68/2015).
А. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ:

Назив наручиоца: Дом за децу и омладину „ Петар Радовановић“ Ужице
Адреса наручиоца: место: Ужице ул. Немањина бр. 52.
Редни број јавне набавке 1.1.4/2015 .
Предмет ЈН је набавка добара и то: кухињска опрема , шпорети на плин, кипер на
плин, фритеза.... Назив и ознака из општег речника набавки: 39700000-Апарати за
домаћинство
5.
Врста поступка ЈН: Јавна набавка мале вредности, Тип набавке: резервисана јавна
набавка
6. Процењена вредност ЈН је: 1.250.000,00 динара (без ПДВ-а), односно 1.500.000,00
динара (са ПДВ-ом).
7.
Критеријум избора најповољније понуде: најнижа понуђена цена.
1.
2.
3.
4.

Б. ПРОЦЕДУРА ЈАВНЕ НАБАВКЕ, ОЦЕНА И РАНГИРАЊЕ ПОНУДА:

1. У складу са чл.39. Закона о јавним набавкама, Конкурсна документација и Позив за
достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности бр.1.1.4/2015 објављени су
дана 17.11. 2015. године на Порталу јавних набавки и Интернет адреси наручиоца
www.dompruzice.org.rs
Рок за достављање понуда био је закључно са 25.11. 2015.године, до 12,00 часова.
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2.
Приспеле понуде понуђача:
Комисија задужена за спровођење јавне набавке је констатовала да су на адресу
наручиоца у наведеном року приспеле понуде следећих понуђача и то као:
Неблаговремене понуде: нема
Благовремене понуде : једна понуда , и то:
Ред.
број

Назив, седиште и облик
организовања понуђача

1.

Предузеће за професионалну
рехабилитацију и запошљавање
особа са инвалидитетом „ ДЕС“
доо Ваљево , ул. Даничићева 11,
14000 Ваљево

Деловодни број
под којим је
понуда уписана
2412/2015

Датум
подношења
понуде
25.11.2015.

Време
10,30 час.

Поступак отварања понуда је спроведен одмах по истеку рока за достављање
понуда т.ј. дана 25. 11. 2015. године са почетком у 12,30 часова, а окончан је истог дана у
13,00 часова.
Отварању понуда нису присуствовали овлашћени представници понуђача.
Преглед и оцена понуда:
Комисија је дана 27. 11. 2015. године, извршила детаљан преглед и стручну оцену
понуде и утврдила следеће:
3а. Одбија се као неприхватљива понуда понуђача , и то :
Назив или шифра понуђача:
Предузеће за професионалну рехабилитацију и
запошљавање особа са инвалидитетом
„ ДЕС“ доо Ваљево , ул. Даничићева 11, Ваљево
Број под којим је понуда заведена 46 od 20.11.2015.године
код понуђача :
Понуђена цена и евентуални
1.188.000,00 динара без пдв-а, односно 1.425.600,00
попусти:
динара са пдв-ом
Рок испоруке и монтаже:
5 календарских дана од дана закључења уговора
Гарантни рок:
Две године
Важност понуде
60 календарских дана
3.

Разлог за одбијање понуде:
Предметна понуда се одбија због битних недостатака , на основу чл. 106 . тачка
2) Закона о јавним набавкама: Понуђач није доставио доказе о испуњености додатних
услов за учешће у поступку јавне набавке који су тражени у Конкурсној документацији у поглављу V – (Услови за учешће у поступку јавне набавке и упутство како се доказује
испуњеност тих услова) , страна 10 до 13, и то:
1.
Услов V.3 тачка 2. - да над понуђачем није покренут поступак стечаја или
ликвидације односно претходни стечајни поступак.
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2.
Услов V.3 тачка 4. да понуђач располаже довољним техничким
капацитетом- да понуђач има успостављен систем за осигурање и контролу квалитета
производње , испоруке и монтаже опреме која је предмет набавке, и то: да
произвођач опреме поседује сертификат ISO 9001:2008
1. Предлог комисије за јавну набавку:
Како је за предмет набавке пристигла понуда оцењена као неприхватљива , те је
одбијена као неприхватљива , то се нису стекли услови за доделу уговора из члану 107.
став 3. Закона, па је Комисија предлажила да се, сходно члану 109. став 1. Закона о
јавним набавкама ОДБИЈЕ ПОНУДА И ОБУСТАВИ поступак ЈНМВ бр. 1.1.4/2015, за
јавну набавку добара – кухињска опрема , шпорети на плин, кипер на плин, фритеза.....
На основу напред изложеног, доноси се одлука као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ : Против ове одлуке понуђач може поднети Захтев за

заштиту права у року од 5 дана од дана објављивања ове одлуке на Порталу јавних
набавки. Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено
доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
Драган Катић, директор с.р.

Page 3 of 3

