Наручилац

Дом здравља
Младеновац

Адреса

Краљице Марије 15

Место

Младеновац

Број одлуке

4535

Датум

30.09.2019. године

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/2012,14/15 и 68/15),
Директор Дома здравља Младеновац доноси:
ОДЛУКУ
о додели уговора за аутоделове, аутогуме уља и остало
1) За партију 1 аутоделови за PEUGEOT BOXER понуда понуђача Аутомеханика-промет
д.о.о. Београд , улица Mилешевска број 28 понуда број 30 од 20.09.2019. године на износ
од 92.525,00 динара без ПДВ-а односно 111.030,00 динара са ПДВ-ом. заведена код
наручиоца под бројем 4450 од 23.09.2019. године.
2) За партију 2 аутоделови за FORDA TRANSITA понуда понуђача АNABELA D.O.O.
Крагујевац, улица 19 октобра број 2 понуда број 65 од 21.09.2019. године на износ од
62.270,00 динара без ПДВ-а односно 74.724,00 динара са ПДВ-ом. заведена код наручиоца
под бројем 4449 од 23.09.2019. године.
3) За партију 3 аутоделови за FIAT DUCATO понуда понуђача Аутомеханика-промет д.о.о.
Београд , улица Mилешевска број 28 понуда број 30 од 20.09.2019. године на износ од
53.000,00 динара без ПДВ-а односно 63.600,00 динара са ПДВ-ом. заведена код наручиоца
под бројем 4450 од 23.09.2019. године.
4) За партију 4 аутоделови за ŠKODU FABIJU понуда понуђача , АNABELA D.O.O.
Крагујевац, улица 19 октобра број 2 понуда број 68 од 21.09.2019. године на износ од
20.430,00 динара без ПДВ-а односно 24.516,00 динара са ПДВ-ом. заведена код наручиоца
под бројем 4449 од 23.09.2019. године.
5) За партију 5 аутоделови за ЗАСТАВУ И ЈУГО понуда понуђача АNABELA D.O.O.
Крагујевац, улица 19 октобра број 2 понуда број 69 од 21.09.2019. године на износ од
42.073,00 динара без ПДВ-а односно 50.487,60 динара са ПДВ-ом. заведена код наручиоца
под бројем 4449 од 23.09.2019. године.
6) За партију 6 Аутоделови за ЗАСТАВУ 10 понуда понуђача АNABELA D.O.O. Крагујевац,
улица 19 октобра број 2 понуда број 70 од 21.09.2019. године на износ од 20.050,00 динара
без ПДВ-а односно 24.060,00 динара са ПДВ-ом. заведена код наручиоца под бројем 4449
од 23.09.2019. године.
7) За партију 7 аутоделови за Fiat Pandu понуда понуђача АNABELA D.O.O. Крагујевац,
улица 19 октобра број 2 понуда број 71 од 21.09.2019. године на износ од 17.280,00 динара
без ПДВ-а односно 20.736,00 динара са ПДВ-ом. заведена код наручиоца под бројем 4449
од 23.09.2019. године.
8) За партију 8 Аутоделови за Фиат Пунто понуда понуђача АNABELA D.O.O. Крагујевац,
улица 19 октобра број 2 понуда број 71 од 21.09.2019. године на износ од 27.910,00 динара
без ПДВ-а односно 33.492,00 динара са ПДВ-ом. заведена код наручиоца под бројем 4449
од 23.09.2019. године.
9) За партију 9 Аутогуме понуда понуђача АNABELA D.O.O. Крагујевац, улица 19 октобра
број 2 понуда број 73 од 21.09.2019. године на износ од 189.600,00 динара без ПДВ-а
односно 227.520,00 динара са ПДВ-ом. заведена код наручиоца под бројем 4449 од
23.09.2019. године.
10) За партију 10 Уља и остало понуда понуђача Аутомеханика-промет д.о.о. Београд , улица
Mилешевска број 28 понуда број 30 од 20.09.2019. године на износ од 152.645,00 динара

без ПДВ-а односно 183.174,00 динара са ПДВ-ом. заведена код наручиоца под бројем 4450
од 23.09.2019. године.
Одлуку о додели уговора објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет
страници у року од три дана од дана доношења.
Образложење
Наручилац је дана 06.09.2019. године донео одлуку о покретању поступка јавне набавке мале
вредности брoj oдлуке 4181 за јавну набавку добара ауоделова, аутогума уља и остало.
За наведену јавну набавку наручилац је дана 18.09.2019. године објавио позив за достављање понуда
на порталу Управе за јавне набавке, на порталу јавних набавки града Београда и на сајту Дома
здравља Младеновац и послао позив за достављање понуда потенцијалним понуђачима.
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. 4516 од 30.09.2019. године, Комисија за јавне набавке је
констатовала следеће:

Предмет јавне набавке

Аутоделови, аутогуме, уља и остало

Редни број јавне набавке

1.1.8

Конто ( планска година )
Процењена вредност јавне набавке (без
ПДВ-а)
Процењена вредност јавне набавке за
партију 1 (без ПДВ-а)
Вредност уговора о јавној набавци за
партију 1 (без ПДВ-а)
Вредност уговора о јавној набавци за
партију 1 (са ПДВ-ом)
Процењена вредност јавне набавке за
партију 2 (без ПДВ-а)
Вредност уговора о јавној набавци за
партију 2 (без ПДВ-а)
Вредност уговора о јавној набавци за
партију 2 (са ПДВ-ом)
Процењена вредност јавне набавке за
партију 3 (без ПДВ-а)
Вредност уговора о јавној набавци за
партију 3 (без ПДВ-а)
Вредност уговора о јавној набавци за
партију3 (са ПДВ-ом)
Процењена вредност јавне набавке за
партију 4 (без ПДВ-а)
Вредност уговора о јавној набавци за
партију 4 (без ПДВ-а)
Вредност уговора о јавној набавци за
партију4 (са ПДВ-ом)
Процењена вредност јавне набавке за
партију 5 (без ПДВ-а)
Вредност уговора о јавној набавци за
партију 5 (без ПДВ-а)
Вредност уговора о јавној набавци за
партију5 (са ПДВ-ом)
Процењена вредност јавне набавке за

426490
1.000.000,00 динара
125.000,00 динара
92.525,00 динара
111.030,00 динара
115.000,00 динара
62.270,00 динара
74.724,00 динара
140.000,00 динара
53.000,00 динара
63.600,00 динара
50.000,00 динара
20.430,00 динара
24.516,00 динара
65.000,00 динара
42.073,00 динара
50.487,60 динара
40.000,00 динара

партију 6 (без ПДВ-а)
Вредност уговора о јавној набавци за
партију 6 (без ПДВ-а)
Вредност уговора о јавној набавци за
партију6 (са ПДВ-ом)
Процењена вредност јавне набавке за
партију 7 (без ПДВ-а)
Вредност уговора о јавној набавци за
партију 7 (без ПДВ-а)
Вредност уговора о јавној набавци за
партију7 (са ПДВ-ом)
Процењена вредност јавне набавке за
партију 8 (без ПДВ-а)
Вредност уговора о јавној набавци за
партију 8 (без ПДВ-а)
Вредност уговора о јавној набавци за
партију8 (са ПДВ-ом)
Процењена вредност јавне набавке за
партију 9 (без ПДВ-а)
Вредност уговора о јавној набавци за
партију 9 (без ПДВ-а)
Вредност уговора о јавној набавци за
партију9 (са ПДВ-ом)
Процењена вредност јавне набавке за
партију 10 (без ПДВ-а)
Вредност уговора о јавној набавци за
партију 10 (без ПДВ-а)
Вредност уговора о јавној набавци за
партију 10 (са ПДВ-ом)

20.050,00 динара
24.060,00 динара
40.000,00 динара
17.280,00 динара
20.736,00 динара
60.000,00 динара
27.910,00 динара
33.492,00 динара
190.000,00 динара
189.600,00 динара
227.520,00 динара
175.000,00 динара
152.645,00 динара
183.174,00 динара

1) Евентуална одступања од плана набавки са образложењем.
2) Ако је спроведен поступак који није отворен или рестриктивни поступак, разлоге и
околности које оправдавају примену тог поступка, спроведен поступак јавне набавке
мале вредности јер је процењена вредност јавне набавке испод законског лимита за
спровођење отвореног поступка;
3) Ако се поступак јавне набавке спроводи заједно са другим наручиоцем у складу са
чланом 50. овог закона, основне податке о том наручиоцу
• Партија 1 Аутоделови за PEUGEOT BOXER
4) Основи подаци о понуђачима
Назив/име понуђача
Благовремене понуде
1.

Теразије Севојно д.о.о. Севојно

2.

АNABELA D.O.O. Крагујевац

3.

Аутомеханика-промет д.о.о. Београд

Неблаговремене понуде

5) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:

Број под којим
је понуда
заведена
4449

Разлози за одбијање понуде
Подносилац
понуде

Понуђена
цена без
ПДВ-а
46.690,00

Понуда је неприхватљива јер је понуђач у понуди за
партију 1 за ставку 21 дизна мотора понудио ( 1.950,00
динара без ПДВ-а ) неуобичајено ниску цену која значајно
одступа у односу на тржишну упоредиву цену и изазива
сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу са
понуђеним условима. Цена код другог понуђача који
учествовао за ову партију за исту ставку износи 23.000,00
динара без ПДВ-а. Консултовали смо телефоном понуђача
ЕUROIMPEX D.O.O. и он нам је дао информацију да цена
за наведену дизну мотора код њих кошта 73.900,00 динара
са ПДВ-ом. У захтеву за додатним образложењем у складу
са чланом 92. ЗЈН које је тражено од понуђача АNABELA
D.O.O. Крагујевац он је првобитно доставио предрачун од
свог добављача Sanel d.o.o. где је за каталошки број 9002
наведено Дизна за убризгавње бензина, PEUGEOT, MEAT
&DORIA . Након новог захтева за додатним образложењем
понуђач АNABELA D.O.O. је доставио нови предрачун од
понуђача Sanel d.o.o. где је за каталошки број 9002
наведено Дизна за убризгавње горива. Након свега тога
што нам је доставио понуђач АNABELA D.O.O. телефоном
смо консултовали Sanel d.o.o где смо од одговорног лица
добили информацију да се дизна са тим каталошким бројем
односи на дизну за убризгавање бензина а не дизна за
убригзавање дизела собзиром да је наш мотор који је
наведен у конкурсној документацији дизел мотор. Након
тога смо поново тражили додатно образложење од
понуђача АNABELA D.O.O. да се изјасни за наведену
дизну мотора собзиром да је за наше возило потребна дизна
за убризгавање дизела а не бензина, на које нисмо добили
одговор.Рок за достављање одговора био је 27.09.2019
године до 15 часова. Имајући у виду све наведено понуда је
неприхватљива јер понуђени резерви део дизна за
убризгавање бензина неодговарајући за наше возило јер је
за наше возило потребна дизна за убризгавање дизела
собзиром да је возило наведено у конкурсној
документацији возило са дизел мотором.
6) Ако је поднета само једна понуда , мишљење комисије о разлозима који су узроковали
подношење једне понуде и предлог мера које треба предузети да се у наредним
поступцима обезбеди конкуренција у поступку.
АNABELA
D.O.O.
Крагујевац

7) Ако су све понуде неодговарајуће или неприхватљиве мишљење комисије о разлозима
који су узроковали подношење таквих понуда и опис начина на који је одређена
процењена вредност.
8) Ако је понуда одбијена због неуобичјено ниске цене , детаљно образложење начина на
који је утврђена цена.
9) Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена.

Елементи
критеријума
Понуђена
цена

Назив
понуђача
1.

Аутомеханика-промет д.о.о.
Београд

92.525,00

2.

Теразије Севојно д.о.о. Севојно

104.842,00

3.
10) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда
понуђача, Аутомеханика-промет д.о.о. Београд , улица Mилешевска број 28
понуда број 30 од 20.09.2019. године на износ од 92.525,00 динара без ПДВ-а
односно 111.030,00 динара са ПДВ-ом. заведена код наручиоца под бројем
4450 од 23.09.2019. године.

Да

Не

Назив/име подизвођача

х

Део уговора који ће реализовати подизвођач

Директор као 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
понуда број 30 од 20.09.2019. године на износ од 92.525,00 динара без пореза, односно 111.030,00
динара са порезом. Понуђача Аутомеханика-промет д.о.о. Београд , улица Mилешевска број 28 бира
као најповољнија. Заведена код наручиоца под бројем 4450 од 23.09.2019. године.

• Партија 2 Аутоделови за FORDA TRANSITA
11) Основи подаци о понуђачима
Назив/име понуђача
Неблаговремене понуде

Благовремене понуде
1

Теразије Севојно д.о.о. Севојно

2

АNABELA D.O.O. Крагујевац

3

Аутомеханика-промет д.о.о. Београд

12) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:
Број под којим
је понуда
заведена
4450

Разлози за одбијање понуде
Подносилац
понуде
Аутомеханикапромет д.о.о.
Београд

Понуда је неприхватљива јер понуђена вредност
понуде за ову партију прелази износ процењене
вредности јавне набавке.

Понуђена
цена без
ПДВ-а
155.250,00

13) Ако је поднета само једна понуда , мишљење комисије о разлозима који су узроковали
подношење једне понуде и предлог мера које треба предузети да се у наредним
поступцима обезбеди конкуренција у поступку.
14) Ако су све понуде неодговарајуће или неприхватљиве мишљење комисије о разлозима
који су узроковали подношење таквих понуда и опис начина на који је одређена
процењена вредност.
15) Ако је понуда одбијена због неуобичјено ниске цене , детаљно образложење начина на
који је утврђена цена.
16) Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена.

Елементи
критеријума
Понуђена
цена

Назив
понуђача
1.

АNABELA D.O.O. Крагујевац

62.270,00

2.

Теразије Севојно д.о.о. Севојно

114.918,00

17) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда
понуђача, АNABELA D.O.O. Крагујевац, улица 19 октобра број 2 понуда број
65 од 21.09.2019. године на износ од 62.270,00 динара без ПДВ-а односно
74.724,00 динара са ПДВ-ом. заведена код наручиоца под бројем 4449 од
23.09.2019. године.

Да

Не

Назив/име подизвођача

х

Део уговора који ће реализовати подизвођач

Директор као 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
понуда број 65 од 21.09.2019. године на износ од 62.270,00 динара без пореза, односно 74.724,00
динара са порезом. Понуђача АNABELA D.O.O. Крагујевац, улица 19 октобра број 2 бира као
најповољнија. Заведена код наручиоца под бројем 4449 од 23.09.2019. године.
• Партија 3 Aутоделови за FIAT DUCATO
18) Основи подаци о понуђачима
Назив/име понуђача
Благовремене понуде
1

АNABELA D.O.O. Крагујевац

2

Аутомеханика-промет д.о.о. Београд

Неблаговремене понуде

19) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:
Број под којим
је понуда
заведена

Разлози за одбијање понуде
Подносилац
понуде

Понуђена
цена без
ПДВ-а

20) Ако је поднета само једна понуда , мишљење комисије о разлозима који су узроковали
подношење једне понуде и предлог мера које треба предузети да се у наредним
поступцима обезбеди конкуренција у поступку.
21) Ако су све понуде неодговарајуће или неприхватљиве мишљење комисије о разлозима
који су узроковали подношење таквих понуда и опис начина на који је одређена
процењена вредност.
22) Ако је понуда одбијена због неуобичјено ниске цене , детаљно образложење начина на
који је утврђена цена.
23) Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена.

Елементи
критеријума
Понуђена цена

Назив
понуђача
1.

Аутомеханика-промет д.о.о. Београд

53.000,00

2.

АNABELA D.O.O. Крагујевац

69.980,00

24) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда
понуђача, Аутомеханика-промет д.о.о. Београд , улица Mилешевска број 28
понуда број 30 од 20.09.2019. године на износ од 53.000,00 динара без ПДВ-а
односно 63.600,00 динара са ПДВ-ом. заведена код наручиоца под бројем
4450 од 23.09.2019. године.
Да

Не

Назив/име подизвођача

х

Део уговора који ће реализовати подизвођач

Директор као 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
понуда број 30 од 20.09.2019. године на износ од 53.000,00 динара без пореза, односно 63.600,00
динара са порезом. Понуђача Аутомеханика-промет д.о.о. Београд , улица Mилешевска број 28 бира
као најповољнија. Заведена код наручиоца под бројем 4450 од 23.09.2019. године.
• Партија 4 Aутоделови за ŠKODU FABIJU
25) Основи подаци о понуђачима
Назив/име понуђача
Благовремене понуде

Неблаговремене понуде

1

АNABELA D.O.O. Крагујевац

2

Аутомеханика-промет д.о.о. Београд

3

Теразије Севојно д.о.о. Севојно

26) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:
Број под којим
је понуда
заведена

Разлози за одбијање понуде
Подносилац
понуде

Понуђена
цена без
ПДВ-а

27) Ако је поднета само једна понуда , мишљење комисије о разлозима који су узроковали
подношење једне понуде и предлог мера које треба предузети да се у наредним
поступцима обезбеди конкуренција у поступку.
28) Ако су све понуде неодговарајуће или неприхватљиве мишљење комисије о разлозима
који су узроковали подношење таквих понуда и опис начина на који је одређена
процењена вредност.
29) Ако је понуда одбијена због неуобичјено ниске цене , детаљно образложење начина на
који је утврђена цена.
30) Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена.
Елементи
критеријума
Понуђена цена

Назив
понуђача
1.

АNABELA D.O.O. Крагујевац

20.430,00

2.

Аутомеханика-промет д.о.о. Београд

30.800,00

3.

Теразије Севојно д.о.о. Севојно

40.875,00

31) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда
понуђача, АNABELA D.O.O. Крагујевац, улица 19 октобра број 2 понуда број
68 од 21.09.2019. године на износ од 20.430,00 динара без ПДВ-а односно
24.516,00 динара са ПДВ-ом. заведена код наручиоца под бројем 4449 од
23.09.2019. године.
Да

Назив/име подизвођача

Не

х

Део уговора који ће реализовати подизвођач

Директор као 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
понуда број 68 од 21.09.2019. године на износ од 20.430,00 динара без пореза, односно 24.516,00
динара са порезом. Понуђача АNABELA D.O.O. Крагујевац, улица 19 октобра број 2 бира као
најповољнија. Заведена код наручиоца под бројем 4449 од 23.09.2019. године.

• Партија 5 Аутоделови за ЗАСТАВУ И ЈУГО
32) Основи подаци о понуђачима
Назив/име понуђача
Неблаговремене понуде

Благовремене понуде
1

АNABELA D.O.O. Крагујевац

33) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:
Број под којим
је понуда
заведена

Разлози за одбијање понуде
Подносилац
понуде

Понуђена
цена без
ПДВ-а

34) Ако је поднета само једна понуда , мишљење комисије о разлозима који су узроковали
подношење једне понуде и предлог мера које треба предузети да се у наредним
поступцима обезбеди конкуренција у поступку.
35) Ако су све понуде неодговарајуће или неприхватљиве мишљење комисије о разлозима
који су узроковали подношење таквих понуда и опис начина на који је одређена
процењена вредност.
36) Ако је понуда одбијена због неуобичјено ниске цене , детаљно образложење начина на
који је утврђена цена.
37) Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена.
Елементи
критеријума
Понуђена цена

Назив
Понуђача
1.

АNABELA D.O.O. Крагујевац

42.073,00

2.
38) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда
понуђача, АNABELA D.O.O. Крагујевац, улица 19 октобра број 2 понуда број
69 од 21.09.2019. године на износ од 42.073,00 динара без ПДВ-а односно
50.487,60 динара са ПДВ-ом. заведена код наручиоца под бројем 4449 од
23.09.2019. године.

Да

Назив/име подизвођача

Не

х

Део уговора који ће реализовати подизвођач

Директор као 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
понуда број 69 од 21.09.2019. године на износ од 42.073,00 динара без пореза, односно 50.487,60
динара са порезом. Понуђача АNABELA D.O.O. Крагујевац, улица 19 октобра број 2 бира као
најповољнија. Заведена код наручиоца под бројем 4449 од 23.09.2019. године.
• Партија 6 Аутоделови за ЗАСТАВУ 10
39) Основи подаци о понуђачима
Назив/име понуђача
Неблаговремене понуде

Благовремене понуде
1

АNABELA D.O.O. Крагујевац

2

Аутомеханика-промет д.о.о. Београд

40) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:
Број под
којим је
понуда
заведена

Разлози за одбијање понуде
Подносилац
понуде

Понуђена
цена без
ПДВ-а

41) Ако је поднета само једна понуда , мишљење комисије о разлозима који су узроковали
подношење једне понуде и предлог мера које треба предузети да се у наредним
поступцима обезбеди конкуренција у поступку.
42) Ако су све понуде неодговарајуће или неприхватљиве мишљење комисије о разлозима
који су узроковали подношење таквих понуда и опис начина на који је одређена
процењена вредност.
43) Ако је понуда одбијена због неуобичјено ниске цене , детаљно образложење начина на
који је утврђена цена.
44) Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена.
Елементи
критеријума
Назив
понуђача

Понуђена цена

1.

АNABELA D.O.O. Крагујевац

20.050,00

2.

Аутомеханика-промет д.о.о. Београд

39.550,00

45) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда
понуђача, АNABELA D.O.O. Крагујевац, улица 19 октобра број 2 понуда број
70 од 21.09.2019. године на износ од 20.050,00 динара без ПДВ-а односно
24.060,00 динара са ПДВ-ом. заведена код наручиоца под бројем 4449 од
23.09.2019. године.

Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача:
Да

Не

Назив/име подизвођача

х

Део уговора који ће реализовати подизвођач

Директор као 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
понуда број 70 од 21.09.2019. године на износ од 20.050,00 динара без пореза, односно 24.060,00
динара са порезом. Понуђача АNABELA D.O.O. Крагујевац, улица 19 октобра број 2 бира као
најповољнија. Заведена код наручиоца под бројем 4449 од 23.09.2019. године.
• Партија 7 аутоделови за ФИАТ ПАНДУ
46) Основи подаци о понуђачима
Назив/име понуђача
Неблаговремене понуде

Благовремене понуде
1

АNABELA D.O.O. Крагујевац

2

Аутомеханика-промет д.о.о. Београд

47) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:
Број под којим
је понуда
заведена

Разлози за одбијање понуде
Подносилац
понуде

Понуђена
цена без
ПДВ-а

48) Ако је поднета само једна понуда , мишљење комисије о разлозима који су узроковали
подношење једне понуде и предлог мера које треба предузети да се у наредним
поступцима обезбеди конкуренција у поступку.
49) Ако су све понуде неодговарајуће или неприхватљиве мишљење комисије о разлозима
који су узроковали подношење таквих понуда и опис начина на који је одређена
процењена вредност.
50) Ако је понуда одбијена због неуобичјено ниске цене , детаљно образложење начина на
који је утврђена цена.
51) Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена.
Елементи
критеријума
Назив
понуђача

Понуђена цена

1.

АNABELA D.O.O. Крагујевац

17.280,00

2.

Аутомеханика-промет д.о.о. Београд

33.750,00

52) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда
понуђача, АNABELA D.O.O. Крагујевац, улица 19 октобра број 2 понуда број
71 од 21.09.2019. године на износ од 17.280,00 динара без ПДВ-а односно
20.736,00 динара са ПДВ-ом. заведена код наручиоца под бројем 4449 од
23.09.2019. године.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача:
Да

Не

Назив/име подизвођача

х

Део уговора који ће реализовати подизвођач

Директор као 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
понуда број 71 од 21.09.2019. године на износ од 17.280,00 динара без пореза, односно 20.736,00
динара са порезом. Понуђача АNABELA D.O.O. Крагујевац, улица 19 октобра број 2 бира као
најповољнија. Заведена код наручиоца под бројем 4449 од 23.09.2019. године.
• Партија 8 Аутоделови за Фиат Пунто
53) Основи подаци о понуђачима

Назив/име понуђача
Неблаговремене понуде

Благовремене понуде
1

АNABELA D.O.O. Крагујевац

2

Аутомеханика-промет д.о.о. Београд

54) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:
Број под којим
је понуда
заведена

Разлози за одбијање понуде
Подносилац
понуде

Понуђена
цена без
ПДВ-а

55) Ако је поднета само једна понуда , мишљење комисије о разлозима који су узроковали
подношење једне понуде и предлог мера које треба предузети да се у наредним
поступцима обезбеди конкуренција у поступку.
56) Ако су све понуде неодговарајуће или неприхватљиве мишљење комисије о разлозима
који су узроковали подношење таквих понуда и опис начина на који је одређена
процењена вредност.
57) Ако је понуда одбијена због неуобичјено ниске цене , детаљно образложење начина на
који је утврђена цена.
58) Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена.

Елементи
критеријума
Понуђена цена

Назив
понуђача
1.

АNABELA D.O.O. Крагујевац

27.910,00

2.

Аутомеханика-промет д.о.о. Београд

48.750,00

59) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда
понуђача, АNABELA D.O.O. Крагујевац, улица 19 октобра број 2 понуда број
71 од 21.09.2019. године на износ од 27.910,00 динара без ПДВ-а односно
33.492,00 динара са ПДВ-ом. заведена код наручиоца под бројем 4449 од
23.09.2019. године.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача:
Да

Не

Назив/име подизвођача

х

Део уговора који ће реализовати подизвођач

Директор као 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
понуда број 71 од 21.09.2019. године на износ од 27.910,00 динара без пореза, односно 33.492,00
динара са порезом. Понуђача АNABELA D.O.O. Крагујевац, улица 19 октобра број 2 бира као
најповољнија. Заведена код наручиоца под бројем 4449 од 23.09.2019. године.
• Партија 9 Аутогуме
60) Основи подаци о понуђачима
Назив/име понуђача
Благовремене понуде

Неблаговремене понуде

1

АNABELA D.O.O. Крагујевац

2

Аутомеханика-промет д.о.о. Београд

61) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:
Број под којим
је понуда
заведена
4450

Разлози за одбијање понуде
Подносилац
понуде

Понуђена
цена без
ПДВ-а
294.500,00

Аутомеханика- Понуда је неприхватљива јер понуђена вредност
промет д.о.о. понуде за ову партију прелази износ процењене
вредности јавне набавке.
Београд
62) Ако је поднета само једна понуда , мишљење комисије о разлозима који су узроковали
подношење једне понуде и предлог мера које треба предузети да се у наредним
поступцима обезбеди конкуренција у поступку.

63) Ако су све понуде неодговарајуће или неприхватљиве мишљење комисије о разлозима
који су узроковали подношење таквих понуда и опис начина на који је одређена
процењена вредност.
64) Ако је понуда одбијена због неуобичјено ниске цене , детаљно образложење начина на
који је утврђена цена.
65) Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена.
Елементи
критеријума
Понуђена цена

Назив
понуђача
1.

АNABELA D.O.O. Крагујевац

189.600,00

2.
66) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда
понуђача, АNABELA D.O.O. Крагујевац, улица 19 октобра број 2 понуда број
73 од 21.09.2019. године на износ од 189.600,00 динара без ПДВ-а односно
227.520,00 динара са ПДВ-ом. заведена код наручиоца под бројем 4449 од
23.09.2019. године.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача:
Да

Не

Назив/име подизвођача

х

Део уговора који ће реализовати подизвођач

Директор као 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
понуда број 73 од 21.09.2019. године на износ од 189.600,00 динара без пореза, односно 227.520,00
динара са порезом. Понуђача АNABELA D.O.O. Крагујевац, улица 19 октобра број 2 бира као
најповољнија. Заведена код наручиоца под бројем 4449 од 23.09.2019. године.
• Партија 10 уља и остало
67) Основи подаци о понуђачима
Назив/име понуђача
Неблаговремене понуде

Благовремене понуде
1

АNABELA D.O.O. Крагујевац

2

Аутомеханика-промет д.о.о. Београд

68) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:
Број под
којим је
понуда

Разлози за одбијање понуде
Подносилац
понуде

Понуђена
цена без
ПДВ-а

заведена
4449

АNABELA D.O.O.
Крагујевац

Понуда је неприхватљива јер наведени понуђач
у понуди за ставку под редним бројем 3
Моторно уље Тотал 9000 синтет. 5 w -40 ( по
препоруци произвођача возила ) није понудио
траженo уљe већ уље произвођача Dinara

127.400,00

69) Ако је поднета само једна понуда , мишљење комисије о разлозима који су узроковали
подношење једне понуде и предлог мера које треба предузети да се у наредним
поступцима обезбеди конкуренција у поступку.
70) Ако су све понуде неодговарајуће или неприхватљиве мишљење комисије о разлозима
који су узроковали подношење таквих понуда и опис начина на који је одређена
процењена вредност.
71) Ако је понуда одбијена због неуобичјено ниске цене , детаљно образложење начина на
који је утврђена цена.
72) Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена.

Елементи
критеријума
Понуђена
цена

Назив
понуђача
1.

Аутомеханика-промет д.о.о.
Београд

152.645,00

2.
73) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда
понуђача, Аутомеханика-промет д.о.о. Београд , улица Mилешевска број 28
понуда број 30 од 20.09.2019. године на износ од 152.645,00 динара без ПДВ-а
односно 183.174,00 динара са ПДВ-ом. заведена код наручиоца под бројем
4450 од 23.09.2019. године.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача:
Да

Назив/име подизвођача

Не

х

Део уговора који ће реализовати подизвођач

Директор као 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
понуда број 30 од 20.09.2019. године на износ од 152.645,00 динара без пореза, односно 183.174,00
динара са порезом. Понуђача Аутомеханика-промет д.о.о. Београд , улица Mилешевска број 28 бира
као најповољнија. Заведена код наручиоца под бројем 4450 од 23.09.2019. године.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке понуђач може наручиоцу
поднети захтев за заштиту права
у року од 5 дана од дана објављивања на Порталу јавних набавки и на интернет страници Домa
здравља Младеновац.

Одговорно лице:
ВД ДИРЕКТОРА
др Душица Миловановић

