Наручилац
Адреса

Дом здравља ,,Краљево’’
Југ Богданова 110

Место

Краљево

Број одлуке
14 – 1/15 – 4
Датум
21.01.2015.
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС''бр.124/12), директор
доноси:

О Д Л У КУ
о додели уговора
БИРА СЕ КАО НАЈПОВОЉНИЈА за набавку услуга:
- За партију 1 - Срeдствa зa oдржaвaњe хигиjeнe понуда понуђача „Фокс“ Крушевац
заводни број 128 од 06.01.2015. године
- За партију 2 - Кeсe зa смeћe понуда понуђача „Синофарм“ Београд заводни број 107
од 15.01.2015. године
- За партију 3 - Oпшти пoтрoшни мaтeриjaл зa чишћeњe понуда понуђача
„Медитеран АМС“ Краљево заводни број 129 од 16.01.2015. године
- За партију 4 - Кeсe зa инфeктивни oтпaд понуда понуђача „Синофарм“ Београд
заводни број 107 од 15.01.2015. године
- За партију 5 - Oпрeмa зa склaдиштeњe мeдицинскoг oтпaдa понуда понуђача
„Фокс“ Крушевац заводни број 128 од 06.01.2015. године
- За партију 6 - Срeдствa зa oдржaвaњe личнe хигиjeнe понуда понуђача
„Хемопродукт“ Крушевац заводни број 126 од 16.01.2015. године
- За партију 7 - Убруси и тoaлeт пaпир понуда понуђача „Медитеран АМС“ Краљево
заводни број 129 од 16.01.2015. године

ОБ Р А З Л О Ж Е Њ Е
Дом здравља ,,Краљево’’, као наручилац, је дана 06.01.2015 године донео одлуку о
покретању јавне набавке мале вредности број 5 – 10 за набавку средстава за одржавање
хигијене, редни број јавне набавке 14 – 1/15. Јавна набавка је обликована у 7 (седам)
партија. Процењена вредност јавне набавке је 1.700.000,00 динара.
За наведену јавну набавку наручилац је објавио позив за подношење понуда на Порталу
јавних набавки дана 06.01.2015. године, као и на својој интернет страници.
Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила стручној
оцени понуда и сачинила извештај о истом.
У извештају о стручној оцени понуда број 14 – 1/15 – 3 од 20.01.2015. године, Комисија за
јавне набавке је констататовала следеће:
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1) Врста предмета јавне набавке:
Добра
×
Услуге
Радови

2) Подаци о јавној набавци:
Предмет јавне набавке
Редни број јавне набавке
Ознака из општег речника набавки
Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ)
Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ) за партију 1.
Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ) за партију 2.
Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ) за партију 3.
Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ) за партију 4.
Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ) за партију 5.
Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ) за партију 6.
Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ) за партију 7.
Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ) за партију 1.
Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ) за партију 1.
Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ) за партију 2.
Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ) за партију 2.
Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ) за партију 3.
Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ) за партију 3.
Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ) за партију 4.
Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ) за партију 4.
Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ) за партију 5.
Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ) за партију 5.
Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ) за партију 6.
Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ) за партију 6.
Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ) за партију 7.
Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ) за партију 7.

Средства за одржавање хигијене
14 – 1/15
Производи за чишћење (ознака
39800000) Вреће и кесе за отпад
(ознака 19640000)
1.700.000,00 динара
645.250,00 динара
137.000,00 динара
286.000,00 динара
96.000,00 динара
133.500,00 динара
64.750,00 динара
337.500,00 динара
389.435,00 динара
467.322,00 динара
85.800,00 динара
102.960,00 динара
176.520,00 динара
211.824,00 динара
55.840,00 динара
67.008,00 динара
117.800,00 динара
141.360,00 динара
35.095,00 динара
42.114,00 динара
220.000,00 динара
264.000,00 динара

3) До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспело је 8
понуда.
4) Наручилац је дана 06.01.2015. године електронским путем доставио конкурсну
документацију за јавну набавку мале вредности 14 – 1/15 средстава за одржавање
хигијене, на 5 адреса (уз обавезу потврде о пријему) и то:
- „Фокс“ Крушевац
- „Медитеран АМС“ Краљево
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-

„Папирус плус“ Краљево
„Мопекс“ Београд
„Еколаб“ Нови Београд

5) Благовремено, тј. до 16.01.2015. године до 10 часова пристигле су понуде понуђача:
Р. бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Понуђач
„L.P.B. Promet“ Чачак
„Синофарм“ Београд
„V.K.Company“ Соко Бања
„Božilović – Luxor“ Свилајнац
„Хемопродукт“ Крушевац
„Roloflex plus“ Горњи Милановац
„Фокс“ Крушевац
„Медитеран АМС“ Краљево

Број понуде
105
107
108
122
126
127
128
129

Датум подношења понуде
15.01.2015.
15.01.2015.
15.01.2015.
16.01.2015.
16.01.2015.
16.01.2015.
16.01.2015.
16.01.2015.

6) Критеријум за оцењивање понуде је најниже понуђена цена.
7) Назив односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлог за њихово
одбијање:
- Понуда понуђача „V.K.Company“ Соко Бања заводни број 108 од 15.01.2015.
године је неприхватљива јер је достављен бланко Прилог број 12 конкурсне
документације а сходно прилогу 4. конкурсне документације став 2. тачка 11.
обавезна садржина понуде је попуњен, печатом оверен и потписан образац
Изјаве понуђача о независној понуди (образац 12. у конкурсној
документацији).

8) Ранг листа понуђача у случају примене критеријума најнижа понуђена цена:

Партија 1 - Срeдствa зa oдржaвaњe хигиjeнe
Р. бр.
Понуђач

Вредност (без ПДВ)

1.
2.561.876,00 динара
„Božilović – Luxor“ Свилајнац
2.
410.180,00 динара
„Хемопродукт“ Крушевац
3.
389.435,00 динара
„Фокс“ Крушевац
Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда понуђачa
„Фокс“ Крушевац. Иста је одговарајућа и прихватљива. Како је очекивана вредност
645.250,00 динара, а понуђена вредност 389.435,00 динара, комисија је предложила
наручиоцу његов избор.
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Партија 2 – Кeсe зa смeћe
Р. Бр.
Понуђач

Вредност (без ПДВ)

1.
85.800,00 динара
„Синофарм“ Београд
2.
265.400,00 динара
„Božilović – Luxor“ Свилајнац
3.
187.560,00 динара
„Roloflex plus“ Горњи Милановац
4.
110.600,00 динара
„Фокс“ Крушевац
Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда понуђачa
„Синофарм“ Београд. Иста је одговарајућа и прихватљива. Како је очекивана вредност
137.000,00 динара, а понуђена вредност 85.800,00 динара, комисија је предложила
наручиоцу његов избор.
Партија 3 – Oпшти пoтрoшни мaтeриjaл зa чишћeњe
Р. Бр.
Понуђач

Вредност (без ПДВ)

1.
521.135,00 динара
„Božilović – Luxor“ Свилајнац
2.
225.880,00 динара
„Фокс“ Крушевац
3.
176.520,00 динара
„Медитеран АМС“ Краљево
Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда понуђачa
„Медитеран АМС“ Краљево. Иста је одговарајућа и прихватљива. Како је очекивана
вредност 286.000,00 динара, а понуђена вредност 176.520,00 динара, комисија је
предложила наручиоцу његов избор.
Партија 4 – Кeсe зa инфeктивни oтпaд
Р. Бр.
Понуђач

Вредност (без ПДВ)

1.
55.840,00 динара
„Синофарм“ Београд
2.
71.040,00 динара
„Roloflex plus“ Горњи Милановац
3.
70.000,00 динара
„Фокс“ Крушевац
Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда понуђачa
„Синофарм“ Београд. Иста је одговарајућа и прихватљива. Како је очекивана вредност
96.000,00 динара, а понуђена вредност 55.840,00 динара, комисија је предложила
наручиоцу његов избор.
Партија 5 – Oпрeмa зa склaдиштeњe мeдицинскoг oтпaдa
Р. Бр.
Понуђач

Вредност (без ПДВ)

1.
119.800,00 динара
„Синофарм“ Београд
2.
117.800,00 динара
„Фокс“ Крушевац
Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда понуђачa
„Фокс“ Крушевац. Иста је одговарајућа и прихватљива. Како је очекивана вредност
133.500,00 динара, а понуђена вредност 117.800,00 динара, комисија је предложила
наручиоцу његов избор.

Страна 4 од 5

Партија 6 – Срeдствa зa oдржaвaњe личнe хигиjeнe
Р. Бр.
Понуђач

Вредност (без ПДВ)

1.
43.900,00 динара
„Синофарм“ Београд
2.
0,00
„V.K.Company“ Соко Бања
3.
57.915,00 динара
„Božilović – Luxor“ Свилајнац
4.
35.095,00 динара
„Хемопродукт“ Крушевац
5.
47.275,00 динара
„Фокс“ Крушевац
Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда понуђачa
„Хемопродукт“ Крушевац. Иста је одговарајућа и прихватљива. Како је очекивана
вредност 64.750,00 динара, а понуђена
вредност 35.095,00 динара, комисија је
предложила наручиоцу његов избор.
Партија 7 – Убруси и тoaлeт пaпир
Р. Бр.
Понуђач

Вредност (без ПДВ)

1.
301.000,00 динара
„L.P.B. Promet“ Чачак
2.
0,00
„V.K.Company“ Соко Бања
3.
322.750,00 динара
„Božilović – Luxor“ Свилајнац
4.
230.000,00 динара
„Фокс“ Крушевац
5.
220.000,00 динара
„Медитеран АМС“ Краљево
Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда понуђачa
„Медитеран АМС“ Краљево. Иста је одговарајућа и прихватљива. Како је очекивана
вредност 337.500,00 динара, а понуђена вредност 220.000,00 динара, комисија је
предложила наручиоцу његов избор.
Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке о избору
најповољније понуде, те је на основу законског овлашћења донело одлуку о додели
уговора којом се понуде из става 1. бирају као најповољније.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке понуђач може наручиоцу
поднети захтев за заштиту права
у року од 5 дана од дана пријема исте.

ЗА НАРУЧИОЦА
ДИРЕКТОР,
______________________________
Др Љубомир Стефановић,
суб. спец. реуматолог
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