Наручилац

Дом здравља
Младеновац

Адреса

Краљице Марије 15

Место

Младеновац

Број одлуке

224

Датум

10.12.2015.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 одржавање водоводне и канализационе инсталације, електричне
инсталације, клима уређаја и расхладних уређаја
1) за партију 1 одржавање и поправка водоводне и канализационе инсталације понуда
понуђача SZR’’ Raketić Plus’’ Младеновац, Бељевац, Бељевачка бр.15 и предлаже избор
понуде број 5/15 од 04.12.2015. године на износ од 359.000,00 динара без ПДВ-а односно
359.000,00 динара са ПДВ-ом. Заведена код наручиоца под бројем 1900 од 04.12.2015.
године.
2) За партију 2 одржавање и поправка електричне инсталације понуда понуђача SZR
UNIELEKTRO Младеновац, Доктора Руса 20 и предлаже избор понуде број 05/15 од
02.12.2015. године на износ од 105.000,00 динара без ПДВ-а односно 105.000,00 динара са
ПДВ-ом. Заведена код наручиоца под бројем 1885 од 02.12.2015. године.
3) За партију 3 понуда понуђача MAKSITEL d.o.o. Београд, Првобораца 32 А и предлаже
избор понуде број 61/15 од 04.12.2015. године на износ од 149.560,00 динара без ПДВ-а
односно 179.472,00 динара са ПДВ-ом. Заведена код наручиоца под бројем 1889 од
03.12.2015. 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 12.11.2015. године донео одлуку о покретању поступка јавне набавке мале
вредности брoj oдлуке 204 за јавну набавку услуге одржавања и поправке водоводне и канализационе
инсталације, електричне инсталације, клима уређаја и расхладних уређаја.
За наведену јавну набавку наручилац је дана 23.11.2015. 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. 223 од 09.12.2015. године, Комисија за јавне набавке је
констатовала следеће:

Предмет јавне набавке

Одржавање и поправка водоводне и
канализационе инсталације,
електричне инсталације, клима
уређаја и расхладних уређаја

Редни број јавне набавке

1.2.9

Конто ( планска година )
Процењена вредност јавне набавке за

425110
390.000,00 динара

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
партију 3 (са ПДВ-ом)

359.000,00 динара
359.000,00 динара
110.000,00 динара
105.000,00 динара
105.000,00 динара
225.000,00 динара
149.560,00 динара
179.472,00 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 одржавање и поправка водоводне и канализационе инсталације
4) Основи подаци о понуђачима
Назив/име понуђача
Благовремене понуде
1.

SZR’’ Raketić Plus’’ Бељевац

2.

SZTR ‘’Gile’’ Младеновац

Неблаговремене понуде

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

Разлози за одбијање
понуде

Понуђена цена без
ПДВ-а

Подносилац понуде

6) Ако је понуда одбијена због неуобичјено ниске цене , детаљно образложење начина на
који је утврђена цена.
7) Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена
* Напомена: Наручилац представља начин оцењивања за сваки од елемената
критеријума по методологији бодовања (формули,...) коју је навео у конкурсној
документацији. Добијене резултате, односно број пондера по сваком од елемената
критеријума наручилац уписује посебно за сваког понуђача у доњој табели.

Елементи
критеријума
Укупно понуђена цена

Назив
понуђача
1.

SZR’’ Raketić Plus’’ Бељевац

359.000,00

SZTR ‘’Gile’’ Младеновац

408.960,00

8) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда
понуђача SZR’’ Raketić Plus’’ Младеновац - Бељевац, Бељевачка бр.15 и
предлаже избор понуде број 05/15 од 25.11.2015. године на износ од
359.000,00 динара, наведени понуђач није у систему ПДВ-а. Заведена код
наручиоца под бројем 1900 од 04.12.2015. 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 05/15 од 25.11.2015. године на износ од 359.000,00 динара без ПДВ-а, односно 359.000,00
динара са обрачунатим ПДВ-ом. понуђача SZR’’ Raketić Plus’’ Младеновац - Бељевац, Бељевачка
бр.15 бира као најповољнија. Заведена код наручиоца под бројем 1900 од 04.12.2015. године.
 Партија 2 одржавање и поправка електричне инсталације
9) Основи подаци о понуђачима
Назив/име понуђача
Благовремене понуде
1

SZR UNIELEKTRO Младеновац

2

EISM a.d. Београд

3

UNION PLUS KLIMATIZACIJA
d.o.o. Београд

4

SZTR ‘’Gile’’ Младеновац

Неблаговремене понуде

10) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:
Број под којим
је понуда
заведена
1899

Разлози за одбијање
понуде

Понуђена цена без
ПДВ-а

Подносилац понуде

Понуда је неприхватљива
88.650,00
UNION PLUS
јер нема доказ о кадровској
KLIMATIZACIJA d.o.o. оспособљености-пријава на
Београд
осигурање
11) 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.

12) 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.
13) Ако је понуда одбијена због неуобичјено ниске цене , детаљно образложење начина на
који је утврђена цена.
14) Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена.
* Напомена: Наручилац представља начин оцењивања за сваки од елемената критеријума по
методологији бодовања (формули,...) коју је навео у конкурсној документацији. Добијене
резултате, односно број пондера по сваком од елемената критеријума наручилац уписује
посебно за сваког понуђача у доњој табели.
Елементи
критеријума
Укупно понуђена цена

Назив
понуђача
1.

SZR UNIELEKTRO
Младеновац

105.000,00

2.

SZTR ‘’Gile’’ Младеновац

105.840,00

3.

EISM a.d. Београд

126.000,00

15) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда
понуђача SZR UNIELEKTRO Младеновац, Доктора Руса 20 и предлаже избор
понуде број 05/15 од 02.12.2015. године на износ од 105.000,00 динара
понуђач није у систему ПДВ-а. Заведена код наручиоца под бројем 1885 од
02.12.2015. 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 избору најповољније
понуде којом се понуда број 05/15 од 02.12.2015. године на износ од 105.000,00 динара без ПДВ-а,
односно 105.000,00 динара са обрачунатим ПДВ-ом.понуђача SZR UNIELEKTRO Младеновац,
Доктора Руса 20 бира као најповољнија. Заведена код наручиоца под бројем 1885 од 02.12.2015.
године.

 Партија 3 одржавање и поправка клима уређаја и расхладних уређаја
16) Основи подаци о понуђачима

Назив/име понуђача
Благовремене понуде

Неблаговремене понуде

1

SZR ’’Frigo-klima’’ Београд

2

KDS SYSTEM d.o.o. Београд

3

EISM a.d. Београд

4

MAKSITEL d.o.o. Београд

5

UNION PLUS KLIMATIZACIJA d.o.o. Београд

6

SZTR ‘’Gile’’ Младеновац

17) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:
Број под којим
је понуда
заведена
1899

1887

Разлози за одбијање
понуде

Понуђена цена без
ПДВ-а

Понуда је неприхватљива
јер нема доказ о кадровској
оспособљености-пријава на
осигурање
Понуда је неприхватљива
јер нема доказ о кадровској
оспособљености-пријава на
осигурање

126.990,00

Подносилац понуде
UNION PLUS
KLIMATIZACIJA d.o.o.
Београд
KDS SYSTEM d.o.o.
Београд

134.324,00

18) 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.
19) 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.
20) Ако је понуда одбијена због неуобичјено ниске цене , детаљно образложење начина на
који је утврђена цена.
21) Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена.
* Напомена: Наручилац представља начин оцењивања за сваки од елемената критеријума по
методологији бодовања (формули,...) коју је навео у конкурсној документацији. Добијене
резултате, односно број пондера по сваком од елемената критеријума наручилац уписује
посебно за сваког понуђача у доњој табели.
Елементи
критеријума
Назив
понуђача

Понуђена цена

1.

MAKSITEL d.o.o. Београд

149.560,00

2.

SZR ’’Frigo-klima’’ Београд

183.500,00

3.

SZTR ‘’Gile’’ Младеновац

201.268,80

4.

EISM a.d. Београд

212.250,00

22) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда
понуђача MAKSITEL d.o.o. Београд, Првобораца 32 А и предлаже избор
понуде број 61/15 од 04.12.2015. године на износ од 149.560,00 динара без
ПДВ-а односно 179.472,00 динара са ПДВ-ом. Заведена код наручиоца под
бројем 1889 од 03.12.2015. 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 избору најповољније
понуде којом се понуда број 61/15 од 04.12.2015. године на износ од 149.560,00 динара без ПДВ-а,
односно 179.472,00 динара са обрачунатим ПДВ-ом.понуђача MAKSITEL d.o.o. Београд, Првобораца
32 А бира као најповољнија. Заведена код наручиоца под бројем 1889 од 03.12.2015. 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.

Одговорно лице:
В.Д.ДИРЕКТОРА
др Биљана Цветковић

