ДОМ ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ
“ ПЕТАР РАДОВАНОВИЋ“
УЖИЦЕ, Немањина 52
Број: 1210/2018
Дату: 09.07.2018.године
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( „ Сл.гласник РС“ број 124/2014,
14/15, 68/15) и Извештаја комисије о стручној оцени понуда бр. 1205/2018 од
06.07.2018.године за јавну набавку добара - опрема за вешерај , ЈН број 1.1.5/2018,
в.д. директор Дома за децу и омладину „ Петар Радовановић“ Ужице из
Ужица,
Немаљина 52 доноси

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ јавне набавке добара – опрема за вешерај ,
редни број ЈН 1.1.5/2018
Уговор за јавну набавку опрема за вешерај , у поступку јавне набавке мале
вредности, редни број ЈН 1.1.5/2018 додељује се понуђачу PREDUZEĆE ZA INŽENJERING
PRUŽANJE USLUGA SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU „FRIGOTHERM“ DOO, BEOGRAD ул.
Кнеза Мутимира бр. 4 , матични број : 07755163, ПИБ: 100005123, на основу понуде
понуђача број 210 од 27.06.2018. године .
.

Образложење

На основу Одлуке овлашћеног лица наручиоца број 1071/2018 од
18.06.2018.године о покретању поступка јавне набавке добара – опрема за вешерај
за
потребе Дома за децу и омладину „ Петар Радовановић“ Ужице, спроведен је поступак
јавне набавке мале вредности за јавну набавку добара – опрема за вешерај .
А. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ:

1. Назив наручиоца: Дом за децу и омладину «Петар Радовановић»
2. Адреса наручиоца: место: Ужице, ул. Немањина бр. 52.
3. Редни број јавне набавке у плану набавки : 1.1.5/2018
4. Врста поступка јавне набавке : јавна набавка мале вредности
5. Предмет набавке је набавка добара - опрема за вешерај ,
Назив и ознака из општег речника набавке: 39700000-9 Апарати за домаћинство,
39713200-5 Машине за прање веша и машине за сушење веша
6. Процењена вредност ЈН: 1.416.660,00 динара без ПДВ-а.
7. Критеријум за оцењивање понуда: најнижа понуђена цена
У ситуацији када две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, биће изабрана
понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке.
Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће
донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде
извучен путем жреба.
Б. ПРОЦЕДУРА НАБАВКЕ, ОЦЕНА И РАНГИРАЊЕ ПОНУДА:

Наручилац је за наведену јавну набавку дана 20.06.2018.године објавио на
Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца Позив за подношење понуда и
Конкурсну документацију .
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Рок за подношење понуде био је закљично са 29.06.2018. године до 10,00 часoва.
Поступак отварања понуда спроведен је по истеку рока за подношење понуде
дана 29.06.2018. године у 10,30 часова , а окончан је истог дана у 11,20 часова.
Поступак је спровела Комисија за предметну јавну набавку и о томе сачинила
Записник о отварању понуда .
Приспеле понуде понуђача:

Неблаговремених понуда: нема

Број благовремених понуда: 3 (три ) и то:
1.Назив или шифра понуђача : „COVELS“doo из Петроварадина , ул. Раде Кончара бр.1,
матични број : 20280867, ПИБ: 104969171
Број под којим је понуда заведена код наручиоца : 1151/2018 од 28.06.2018.године
Број под којим је понуда заведена код понуђача : 142-N/2018 од 25.06.2018.године
2. Назив или шифра понуђача : PREDUZEĆE ZA INŽENJERING PRUŽANJE USLUGA SPOLJNU I
UNUTRAŠNJU TRGOVINU „FRIGOTHERM“ DOO, BEOGRAD ул. Кнеза Мутимира бр. 4 ,
матични број : 07755163, ПИБ: 100005123.
Број под којим је понуда заведена код наручиоца : 1152/2018 од 28.06.2018.године
Број под којим је понуда заведена код понуђача : 210 од 27.06.2018.године.
3. Назив или шифра понуђача „TEHNOBIRO-INŽENJERING“
doo Нови Сад ,Булевар
Ослобођења 3 , матични број : 08774897 , ПИБ: 102328938.
Број под којим је понуда заведена код наручиоца : 1153/2018 од 28.06.2018.године
Број под којим је понуда заведена код понуђача : 1454 од 26.06.2018.године
Комисија за јавну набавку у саставу : Зорица Костић , Драгица Петронијевић и Томислав
Вукосављевић спровела поступак оцењивања понуда дана 02. и 06.07.2018. године и о
томе сачинила Извештај о стручној оцени понуда, како следи:
Стручна оцена понуда:
1) Комисија је одбила као неприхватљиве следеће достављене понуде :
1. Назив или шифра понуђача : „COVELS“ doo из Петроварадина , ул. Раде Кончара
бр.1, матични број : 20280867, ПИБ: 104969171
Број под којим је понуда заведена код наручиоца : 1151/2018 од 28.06.2018.године
Број под којим је понуда заведена код понуђача : 142-N/2018 од 25.06.2018.године
Укупна понуђена цена без ПДВ-а: 1.035.000,00 динара
Укупна понућена цена са ПДВ-ом: 1.242.000,00 динара
Рок испоруке опреме и инсталације опреме: 30 календарских дана од дана закључења
уговора
Гарантни рок за опрему: 24 месеца рачунајући од дана испоруке и монтаже опреме
Разлог за одбијање понуде: понуда понуђача је неодговарајућа јер не испуњава у
потпуности све захтеве дефинисане у техничкој спецификацији конкурсне документације.
2. Назив или шифра понуђача „TEHNOBIRO-INŽENJERING“ doo Нови Сад ,Булевар
Ослобођења 3 , матични број : 08774897 , ПИБ: 102328938.
Број под којим је понуда заведена код наручиоца : 1153/2018 од 28.06.2018.године
Број под којим је понуда заведена код понуђача : 1454 од 26.06.2018.године
Укупна понуђена цена без ПДВ-а: 1.260.000,00 динара
Укупна понућена цена са ПДВ-ом: 1.512.000,00 динара
Рок испоруке опреме и инсталације опреме: 30 календарских дана од дана закључења
уговора
Гарантни рок за опрему: 24 месеца рачунајући од дана испоруке и монтаже опреме
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Разлог за одбијање понуде: понуда понуђача је неодговарајућа јер не испуњава у
потпуности све захтеве дефинисане у техничкој спецификацији конкурсне документације.
2) Комисија је оценила као прихватљиву следећу достављену понуду:
1.Назив или шифра понуђача : PREDUZEĆE ZA INŽENJERING PRUŽANJE USLUGA SPOLJNU I
UNUTRAŠNJU TRGOVINU „FRIGOTHERM“ DOO, BEOGRAD ул. Кнеза Мутимира бр. 4 ,
матични број : 07755163, ПИБ: 100005123
Број под којим је понуда заведена код наручиоца : 1152/2018 од 28.06.2018.године
Број под којим је понуда заведена код понуђача : 210 од 27.06.2018
Укупна понуђена цена без ПДВ-а: 1.414.500,000 динара
Укупна понућена цена са ПДВ-ом: 1.697.400,00 динара
Рок испоруке опреме и инсталације опреме: 30 календарских дана од дана закључења
уговора
Гарантни рок за опрему: 24 месеца рачунајући од дана испоруке и монтаже опреме
Приликом прегледа и оцене понуде, констатовано је понуда благовремена, одговарајућа
је ,не садржи недостатке у смислу члана 106. ЗЈН, , не ограничава нити условљава права
наручиоца или обавезе понуђача и не прелазе износ процењене вредности, па се сматра
ПРИХВАТЉИВОМ у смислу члана 3. став 1. тачка 33) ЗЈН.
Предлог комисије за доделу уговора_
У складу са стручном оценом понуда , Комисија је предложила овлашћеном лицу
наручиоца да на основу члана 107. став 3. и члана 108. Закона донесе одлуку о додели
уговора и закључењу уговора за јавну набавку добара - опрема за вешерај са
понуђачем PREDUZEĆE ZA INŽENJERING PRUŽANJE USLUGA SPOLJNU I UNUTRAŠNJU
TRGOVINU FRIGOTHERM DOO, BEOGRAD ул. Кнеза Мутимира бр. 4 , матични број :
07755163, ПИБ: 100005123, на основу понуде понуђача број 210 од 27.06.2018године ,
заведене код наручиоца под бројем 1152/2018 од 28.06.2018.године .
Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за доделу уговора у
поступку јавне набавке добара - опремаза вешерај , ЈН бр. 1.1.5/2018, дат у Извештају о
стручној оцени понуда бр. 1205/2018 од 06.07.2018.године и на основу овлашћења
донело одлуку као у диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ :
Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од пет дана од
дана објављивања Одлуке на Порталу јавних набавки. Захтев се подноси наручиоцу, а
копија се истовремено доставља Републичкој комисији .
ВД ДИРЕКТОР ДОМА
Љиљана Кузмановић

Page 3 of 3

