Наручилац

Дом здравља
Младеновац

Адреса

Краљице Марије 15

Место

Младеновац

Број одлуке

81

Датум

30.06.2017. 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 Милешевска број 28 понуда број 31 од 19.06.2017. године на износ од
163.375,00 динара без ПДВ-а односно 196.050,00 динара са ПДВ-ом. заведена код
наручиоца под бројем 1264 од 20.06.2017. године.
2) За партију 2 аутоделови за CITROEN JUMPER понуда понуђача, АNABELA D.O.O.
Крагујевац, улица 19 октобра број 2 понуда број 28 од 12.06.2017. године на износ од
70.705,00 динара без ПДВ-а односно 84.846,00 динара са ПДВ-ом. заведена код наручиоца
под бројем 1222 од 15.06.2017. године.
3) За партију 3 аутоделови за FORDA понуда понуђача АNABELA D.O.O. Крагујевац, улица
19 октобра број 2 понуда број 29 од 12.06.2017. године на износ од 76.800,00 динара без
ПДВ-а односно 92.160,00 динара са ПДВ-ом. заведена код наручиоца под бројем 1222 од
15.06.2017. године.
4) За партију 4 аутоделови за OPEL VIVARO понуда понуђача АNABELA D.O.O. Крагујевац,
улица 19 октобра број 2 понуда број 30 од 12.06.2017. године на износ од 30.570,00 динара
без ПДВ-а односно 36.684,00 динара са ПДВ-ом. заведена код наручиоца под бројем 1222
од 15.06.2017. године.
5) За партију 5 аутоделови за ŠKODU FABIJU понуда понуђача АNABELA D.O.O.
Крагујевац, улица 19 октобра број 2 понуда број 31 од 12.06.2017. године на износ од
31.850,00 динара без ПДВ-а односно 38.220,00 динара са ПДВ-ом. заведена код наручиоца
под бројем 1222 од 15.06.2017. године.
6) За партију 6 Аутоделови за ЗАСТАВУ И ЈУГО понуда понуђача, АNABELA D.O.O.
Крагујевац, улица 19 октобра број 2 понуда број 32 од 12.06.2017. године на износ од
47.488,00 динара без ПДВ-а односно 56.985,60 динара са ПДВ-ом. заведена код наручиоца
под бројем 1222 од 15.06.2017. године.
7) За партију 7 аутоделови за ЗАСТАВУ 10 понуда понуђача, АNABELA D.O.O. Крагујевац,
улица 19 октобра број 2 понуда број 33 од 12.06.2017. године на износ од 29.960,00 динара
без ПДВ-а односно 35.952,00 динара са ПДВ-ом. заведена код наручиоца под бројем 1222
од 15.06.2017. године.
8) За партију 8 Аутоделови за Фиат Панду понуда понуђача АNABELA D.O.O. Крагујевац,
улица 19 октобра број 2 понуда број 34 од 12.06.2017. године на износ од 25.110,00 динара
без ПДВ-а односно 30.132,00 динара са ПДВ-ом. заведена код наручиоца под бројем 1222
од 15.06.2017. године.
9) За партију 9 Аутоделови за Фиат Пунто понуда понуђача, АNABELA D.O.O. Крагујевац,
улица 19 октобра број 2 понуда број 35 од 12.06.2017. године на износ од 39.960,00 динара
без ПДВ-а односно 47.952,00 динара са ПДВ-ом. заведена код наручиоца под бројем 1222
од 15.06.2017. године.
10) За партију 10 Аутогуме понуда понуђача РАЈ ТРАНС д.о.о. Крагујевац, улица Атинска ББ
понуда број 15/2017 од 05.06.2017. године на износ од 141.558,00 динара без ПДВ-а

односно 169.869,60 динара са ПДВ-ом. заведена код наручиоца под бројем 1137 од
16.06.2017. 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 26.05.2017. године донео одлуку о покретању поступка јавне набавке мале
вредности брoj oдлуке 71 за јавну набавку добара ауоделова, аутогума уља и остало.
За наведену јавну набавку наручилац је дана 30.05.2017. 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. 80 од 29.06.2017. године, Комисија за јавне набавке је
констатовала следеће:

Предмет јавне набавке

Аутоделови, аутогуме, уља и остало

Редни број јавне набавке

1.1.9

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

426490
1.083.333,00 динара
193.000,00 динара
163.375,00 динара
196.050,00 динара
92.000,00 динара
70.705,00 динара
84.846,00 динара
102.000,00 динара
76.800,00 динара
92.160,00 динара
68.000,00 динара
30.570,00 динара
36.684,00 динара
52.000,00 динара
31.850,00 динара
38.220,00 динара

партију5 (са ПДВ-ом)
Процењена вредност јавне набавке за
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)

62.000,00 динара
47.488,00 динара
56.985,60 динара
46.000,00 динара
29.960,00 динара
35.952,00 динара
46.000,00 динара
25.110,00 динара
30.132,00 динара
62.000,00 динара
39.960,00 динара
47.952,00 динара
175.000,00 динара
141.558,00 динара
169.869,60 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) Евентуална одступања од плана набавки са образложењем.
5) Ако је спроведен поступак који није отворен или рестриктивни поступак, разлоге и
околности које оправдавају примену тог поступка;
6) Ако се поступак јавне набавке спроводи заједно са другим наручиоцем у складу са
чланом 50. овог закона, основне податке о том наручиоцу
7) Основи подаци о понуђачима

Назив/име понуђача
Неблаговремене понуде

Благовремене понуде
1.

Kit Commerce d.o.o. Београд

2.

С&А&Н д.о.о. Сремска Митровица

3.

Аутомеханика-промет д.о.о. Београд

4.

АNABELA D.O.O. Крагујевац

5.

GAZELAKOMERC д.о.о. Београд

6.

D.O.O. ‚‚ ARENA PROM `` Ниш

8) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:
Број под којим
је понуда
заведена
1259

Разлози за одбијање понуде
Подносилац
понуде
Kit Commerce
d.o.o. Београд

1267

GAZELAKOMER
C д.о.о. Београд

1240

С&А&Н д.о.о.
Сремска
Митровица

1213

D.O.O. ‚‚ ARENA
PROM `` Ниш

Понуда је неприхватљива:
- Јер наведени понуђач није на обрасцу 2 ( изјава
понуђача о лицу овлашћеном за састављање и
потписивање понуде) заокружио једну од
понуђених опција а коју је био у обавези да
заокружи:
1. који наступа самостално
2. који наступа са подизвођачима
3.овлашћеног члана групе понуђача
- Такође на самој понуди поједине стране понуде
немају редни број у односу како је урађена
конкурсна документација од стране наручиоца
где је свака страна конкурсне докумментације
била нумерисана редним бројем.
Понуда је неприхватљива:
- јер је наведени понуђач у понуди навео рок
плаћања 45 дана, а у конкурсној документацији
је наведено да рок плаћања не може бити краћи
од 60 дана.
- Такође понуду није доставио на новом
измењеном обрасцу понуде ( образац 9 )
Понуда је неприхватљива јер наведени понуђач
није доставио понуду на новом измењеном
обрасцу понуде ( образац 9 )

Понуђена
цена без
ПДВ-а
190.436,00

181.328,55

178.690,00

Понуда је неприхватљива јер наведени понуђач
209.140,00
није доставио понуду на новом измењеном
обрасцу понуде ( образац 9 ) и понуђена
вредност понуде за ову партију прелази износ
процењене вредности јавне набавке.
9) 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.
10) 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.

11) Ако је понуда одбијена због неуобичјено ниске цене , детаљно образложење начина на
који је утврђена цена.
12) Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена.
Елементи
критеријума
Понуђена
цена

Назив
понуђача
1.

Аутомеханика-промет д.о.о.
Београд

163.375,00

2.

АNABELA D.O.O. Крагујевац

178.270,00

13) 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 Милешевска број 28
понуда број 31 од 19.06.2017. године на износ од 163.375,00 динара без ПДВ-а
односно 196.050,00 динара са ПДВ-ом. заведена код наручиоца под бројем
1264 од 20.06.2017. 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 31 од 19.06.2017. године на износ од 163.375,00 динара без пореза, односно 196.050,00
динара са порезом. Понуђача Аутомеханика-промет д.о.о. Београд, улица Милешевска број 28 бира
као најповољнија. Заведена код наручиоца под бројем 1264 од 20.06.2017. године.

• Партија 2 Аутоделови за CITROEN JUMPER-а
14) Евентуална одступања од плана набавки са образложењем.
15) Ако је спроведен поступак који није отворен или рестриктивни поступак, разлоге и
околности које оправдавају примену тог поступка;
16) Ако се поступак јавне набавке спроводи заједно са другим наручиоцем у складу са
чланом 50. овог закона, основне податке о том наручиоцу
17) Основи подаци о понуђачима
Назив/име понуђача
Благовремене понуде
1

Kit Commerce d.o.o. Београд

2

С&А&Н д.о.о. Сремска Митровица

Неблаговремене понуде

3

Аутомеханика-промет д.о.о. Београд

4

АNABELA D.O.O. Крагујевац

5

GAZELAKOMERC д.о.о. Београд

6

D.O.O. ‚‚ ARENA PROM `` Ниш

18) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:
Број под којим
је понуда
заведена
1259

Разлози за одбијање понуде
Подносилац
понуде

Понуђена
цена без
ПДВ-а
67.155,00

Понуда је неприхватљива:
- Јер наведени понуђач није на обрасцу 2 ( изјава
понуђача о лицу овлашћеном за састављање и
потписивање понуде) заокружио једну од понуђених
опција а коју је био у обавези да заокружи:
1. који наступа самостално
2. који наступа са подизвођачима
3.овлашћеног члана групе понуђача
- Такође на самој понуди поједине стране понуде
немају редни број у односу како је урађена
конкурсна документација од стране наручиоца где је
свака страна конкурсне докумментације била
нумерисана редним бројем.
1267
Понуда је неприхватљива:
86.978,71
GAZELAKOME
- јер је наведени понуђач у понуди навео рок
RC д.о.о.
плаћања 45 дана, а у конкурсној документацији је
Београд
наведено да рок плаћања не може бити краћи од 60
дана.
- Такође понуду није доставио на новом измењеном
обрасцу понуде ( образац 9 )
1213
Понуда је неприхватљива јер наведени понуђач није 102.260,00
D.O.O. ‚‚
ARENA PROM доставио понуду на новом измењеном обрасцу
понуде ( образац 9 ) и понуђена вредност понуде за
`` Ниш
ову партију прелази износ процењене вредности
јавне набавке.
19) 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.
Kit Commerce
d.o.o. Београд

20) 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.
21) Ако је понуда одбијена због неуобичјено ниске цене , детаљно образложење начина на
који је утврђена цена.
22) Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена.

Елементи
критеријума
Понуђена
цена

Назив
понуђача
1.

АNABELA D.O.O. Крагујевац

70.705,00

2.

Аутомеханика-промет д.о.о.
Београд

73.700,00

3.

С&А&Н д.о.о. Сремска
Митровица

78.120,00

23) 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
28 од 12.06.2017. године на износ од 70.705,00 динара без ПДВ-а односно
84.846,00 динара са ПДВ-ом. заведена код наручиоца под бројем 1222 од
15.06.2017. 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 28 од 12.06.2017. године на износ од 70.705,00 динара без пореза, односно 84.846,00
динара са порезом. Понуђача АNABELA D.O.O. Крагујевац, улица 19 октобра број 2 бира као
најповољнија. Заведена код наручиоца под бројем 1222 од 15.06.2017. године.

• Партија 3 Aутоделови за FORDA
24) Евентуална одступања од плана набавки са образложењем.
25) Ако је спроведен поступак који није отворен или рестриктивни поступак, разлоге и
околности које оправдавају примену тог поступка;
26) Ако се поступак јавне набавке спроводи заједно са другим наручиоцем у складу са
чланом 50. Овог закона, основне податке о том наручиоцу
27) Основи подаци о понуђачима
Назив/име понуђача
Благовремене понуде
1

D.O.O. ‚‚ ARENA PROM `` Ниш

2

С&А&Н д.о.о. Сремска Митровица

3

Аутомеханика-промет д.о.о. Београд

Неблаговремене понуде

4

АNABELA D.O.O. Крагујевац

28) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:
Број под којим
је понуда
заведена
1213

Разлози за одбијање понуде
Подносилац
понуде

Понуђена
цена без
ПДВ-а
118.460,00

Понуда је неприхватљива јер понуђена вредност
D.O.O. ‚‚
понуде за ову партију прелази износ процењене
ARENA
вредности јавне набавке.
PROM `` Ниш
29) 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.

30) 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.
31) Ако је понуда одбијена због неуобичјено ниске цене , детаљно образложење начина на
који је утврђена цена.
32) Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена.

Елементи
критеријума
Понуђена цена

Назив
понуђача
1.

АNABELA D.O.O. Крагујевац

76.800,00

2.

С&А&Н д.о.о. Сремска Митровица

86.180,00

3.

Аутомеханика-промет д.о.о. Београд

101.500,00

33) 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
29 од 12.06.2017. године на износ од 76.800,00 динара без ПДВ-а односно
92.160,00 динара са ПДВ-ом. заведена код наручиоца под бројем 1222 од
15.06.2017. 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 29 од 12.06.2017. године на износ од 76.800,00 динара без пореза, односно 92.160,00
динара са порезом. Понуђача АNABELA D.O.O. Крагујевац, улица 19 октобра број 2 бира као
најповољнија. Заведена код наручиоца под бројем 1222 од 15.06.2017. године.

• Партија 4 Aутоделови за OPEL VIVARO
34) Евентуална одступања од плана набавки са образложењем.
35) Ако је спроведен поступак који није отворен или рестриктивни поступак, разлоге и
околности које оправдавају примену тог поступка;

36) Ако се поступак јавне набавке спроводи заједно са другим наручиоцем у складу са
чланом 50. Овог закона, основне податке о том наручиоцу

37) Основи подаци о понуђачима
Назив/име понуђача
Неблаговремене понуде

Благовремене понуде
1

Kit Commerce d.o.o. Београд

2

С&А&Н д.о.о. Сремска Митровица

3

Аутомеханика-промет д.о.о. Београд

4

АNABELA D.O.O. Крагујевац

5

GAZELAKOMERC д.о.о. Београд

6

D.O.O. ‚‚ ARENA PROM `` Ниш

38) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:
Број под којим
је понуда
заведена
1259

1267

1264

Разлози за одбијање понуде
Подносилац
понуде

Понуђена
цена без
ПДВ-а
37.753,00

Понуда је неприхватљива:
- Јер наведени понуђач није на обрасцу 2 ( изјава
понуђача о лицу овлашћеном за састављање и
потписивање понуде) заокружио једну од понуђених
опција а коју је био у обавези да заокружи:
1. који наступа самостално
2. који наступа са подизвођачима
3.овлашћеног члана групе понуђача
- Такође на самој понуди поједине стране понуде немају
редни број у односу како је урађена конкурсна
документација од стране наручиоца где је свака страна
конкурсне докумментације била нумерисана редним
бројем.
30.426,97
GAZELAKOM Понуда је неприхватљива:
јер
је
наведени
понуђач
у
понуди
навео
рок
плаћања
ERC д.о.о.
45 дана, а у конкурсној документацији је наведено да
Београд
рок плаћања не може бити краћи од 60 дана.
Понуда
је неприхватљива јер понуђена вредност понуде 81.800,00
Аутомеханиказа
ову
партију
прелази износ процењене вредности
промет д.о.о.
јавне набавке.
Београд
Kit Commerce
d.o.o. Београд

39) 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.
40) 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.
41) Ако је понуда одбијена због неуобичјено ниске цене , детаљно образложење начина на
који је утврђена цена.
42) Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена.
Елементи
критеријума
Понуђена цена

Назив
понуђача
1.

АNABELA D.O.O. Крагујевац

30.570,00

2.

С&А&Н д.о.о. Сремска Митровица

44.700,00

3.

D.O.O. ‚‚ ARENA PROM `` Ниш

47.380,00

43) 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
30 од 12.06.2017. године на износ од 30.570,00 динара без ПДВ-а односно
36.684,00 динара са ПДВ-ом. заведена код наручиоца под бројем 1222 од
15.06.2017. 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 30 од 12.06.2017. године на износ од 30.570,00 динара без пореза, односно 36.684,00
динара са порезом. Понуђача АNABELA D.O.O. Крагујевац, улица 19 октобра број 2 бира као
најповољнија. Заведена код наручиоца под бројем 1222 од 15.06.2017. године.
• Партија 5 Аутоделови за ŠKODU FABIJU
44) Евентуална одступања од плана набавки са образложењем.
45) Ако је спроведен поступак који није отворен или рестриктивни поступак, разлоге и
околности које оправдавају примену тог поступка;
46) Ако се поступак јавне набавке спроводи заједно са другим наручиоцем у складу са
чланом 50. Овог закона, основне податке о том наручиоцу

47) Основи подаци о понуђачима
Назив/име понуђача
Неблаговремене понуде

Благовремене понуде
1

Kit Commerce d.o.o. Београд

2

С&А&Н д.о.о. Сремска Митровица

3

Аутомеханика-промет д.о.о. Београд

4

АNABELA D.O.O. Крагујевац

5

GAZELAKOMERC д.о.о. Београд

6

D.O.O. ‚‚ ARENA PROM `` Ниш

48) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:
Број под којим
је понуда
заведена
1259

Разлози за одбијање понуде
Подносилац
понуде

Понуђена
цена без
ПДВ-а
40.395,00

Понуда је неприхватљива:
- Јер наведени понуђач није на обрасцу 2 ( изјава
понуђача о лицу овлашћеном за састављање и
потписивање понуде) заокружио једну од
понуђених опција а коју је био у обавези да
заокружи:
1. који наступа самостално
2. који наступа са подизвођачима
3.овлашћеног члана групе понуђача
- Такође на самој понуди поједине стране понуде
немају редни број у односу како је урађена
конкурсна документација од стране наручиоца где
је свака страна конкурсне докумментације била
нумерисана редним бројем.
34.655,57
1267
GAZELAKOMER Понуда је неприхватљива:
јер
је
наведени
понуђач
у
понуди
навео
рок
C д.о.о. Београд
плаћања 45 дана, а у конкурсној документацији је
наведено да рок плаћања не може бити краћи од 60
дана.
49) 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.
Kit Commerce
d.o.o. Београд

50) 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.
51) Ако је понуда одбијена због неуобичјено ниске цене , детаљно образложење начина на
који је утврђена цена.
52) Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена.

Елементи
критеријума
Понуђена цена

Назив
понуђача
1.

АNABELA D.O.O. Крагујевац

31.850,00

2.

С&А&Н д.о.о. Сремска Митровица

40.440,00

3.

D.O.O. ‚‚ ARENA PROM `` Ниш

50.450,00

4.

Аутомеханика-промет д.о.о. Београд

51.900,00

53) 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
31 од 12.06.2017. године на износ од 31.850,00 динара без ПДВ-а односно
38.220,00 динара са ПДВ-ом. заведена код наручиоца под бројем 1222 од
15.06.2017. 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 31 од 12.06.2017. године на износ од 31.850,00 динара без пореза, односно 38.220,00
динара са порезом. Понуђача АNABELA D.O.O. Крагујевац, улица 19 октобра број 2 бира као
најповољнија. Заведена код наручиоца под бројем 1222 од 15.06.2017. године.
• Партија 6 Аутоделови за ЗАСТАВУ И ЈУГО
54) Евентуална одступања од плана набавки са образложењем.
55) Ако је спроведен поступак који није отворен или рестриктивни поступак, разлоге и
околности које оправдавају примену тог поступка;

56) Ако се поступак јавне набавке спроводи заједно са другим наручиоцем у складу са
чланом 50. Овог закона, основне податке о том наручиоцу

57) Основи подаци о понуђачима
Назив/име понуђача
Благовремене понуде
1

Kit Commerce d.o.o. Београд

2

АNABELA D.O.O. Крагујевац

3

D.O.O. ‚‚ ARENA PROM `` Ниш

Неблаговремене понуде

58) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:
Број под
којим је
понуда
заведена
1259

Разлози за одбијање понуде
Подносилац
понуде

Понуђена
цена без
ПДВ-а

Понуда је неприхватљива:
49.424,00
- Јер наведени понуђач није на обрасцу 2 ( изјава
понуђача о лицу овлашћеном за састављање и
потписивање понуде) заокружио једну од понуђених
опција а коју је био у обавези да заокружи:
1. који наступа самостално
2. који наступа са подизвођачима
3.овлашћеног члана групе понуђача
- Такође на самој понуди поједине стране понуде немају
редни број у односу како је урађена конкурсна
документација од стране наручиоца где је свака страна
конкурсне докумментације била нумерисана редним
бројем.
59) 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.
Kit Commerce
d.o.o. Београд

60) 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.
61) Ако је понуда одбијена због неуобичјено ниске цене , детаљно образложење начина на
који је утврђена цена.
62) Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена.
Елементи
критеријума
Понуђена цена

Назив
понуђача
1.

АNABELA D.O.O. Крагујевац

47.488,00

2.

D.O.O. ‚‚ ARENA PROM `` Ниш

55.430,00

63) 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
32 од 12.06.2017. године на износ од 47.488,00 динара без ПДВ-а односно
56.985,60 динара са ПДВ-ом. заведена код наручиоца под бројем 1222 од
15.06.2017. 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 32 од 12.06.2017. године на износ од 47.488,00 динара без пореза, односно 56.985,60
динара са порезом. Понуђача АNABELA D.O.O. Крагујевац, улица 19 октобра број 2 бира као
најповољнија. Заведена код наручиоца под бројем 1222 од 15.06.2017. године.

• Партија 7 аутоделови за ЗАСТАВУ 10
64) Евентуална одступања од плана набавки са образложењем.
65) Ако је спроведен поступак који није отворен или рестриктивни поступак, разлоге и
околности које оправдавају примену тог поступка;

66) Ако се поступак јавне набавке спроводи заједно са другим наручиоцем у складу са
чланом 50. Овог закона, основне податке о том наручиоцу

67) Основи подаци о понуђачима
Назив/име понуђача
Неблаговремене понуде

Благовремене понуде
1

Kit Commerce d.o.o. Београд

2

С&А&Н д.о.о. Сремска Митровица

3

Аутомеханика-промет д.о.о. Београд

4

АNABELA D.O.O. Крагујевац

5

GAZELAKOMERC д.о.о. Београд

6

D.O.O. ‚‚ ARENA PROM `` Ниш

68) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:
Број под којим
је понуда
заведена
1259

Разлози за одбијање понуде
Подносилац
понуде
Kit Commerce
d.o.o. Београд

Понуда је неприхватљива:
- Јер наведени понуђач није на обрасцу 2
( изјава понуђача о лицу овлашћеном за
састављање и потписивање понуде)
заокружио једну од понуђених опција а
коју је био у обавези да заокружи:
1. који наступа самостално
2. који наступа са подизвођачима
3.овлашћеног члана групе понуђача
- Такође на самој понуди поједине стране
понуде немају редни број у односу како је
урађена конкурсна документација од
стране наручиоца где је свака страна
конкурсне докумментације била

Понуђена
цена без
ПДВ-а
33.139,00

нумерисана редним бројем.
36.387,76
GAZELAKOMERC Понуда је неприхватљива:
јер
је
наведени
понуђач
у
понуди
навео
д.о.о. Београд
рок плаћања 45 дана, а у конкурсној
документацији је наведено да рок
плаћања не може бити краћи од 60 дана.
1240
Понуда је неприхватљива јер понуђена
50.130,00
С&А&Н д.о.о.
вредност
понуде
за
ову
партију
прелази
Сремска
износ процењене вредности јавне
Митровица
набавке.
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.
1267

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.

АNABELA D.O.O. Крагујевац

29.960,00

2.

D.O.O. ‚‚ ARENA PROM `` Ниш

43.950,00

3.

Аутомеханика-промет д.о.о. Београд

45.100,00

73) 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
33 од 12.06.2017. године на износ од 29.960,00 динара без ПДВ-а односно
35.952,00 динара са ПДВ-ом. заведена код наручиоца под бројем 1222 од
15.06.2017. 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 33 од 12.06.2017. године на износ од 29.960,00 динара без пореза, односно 35.952,00
динара са порезом. Понуђача АNABELA D.O.O. Крагујевац, улица 19 октобра број 2 бира као
најповољнија. Заведена код наручиоца под бројем 1222 од 15.06.2017. године.

• Партија 8 Аутоделови за Фиат Панду
74) Евентуална одступања од плана набавки са образложењем.
75) Ако је спроведен поступак који није отворен или рестриктивни поступак, разлоге и
околности које оправдавају примену тог поступка;

76) Ако се поступак јавне набавке спроводи заједно са другим наручиоцем у складу са
чланом 50. Овог закона, основне податке о том наручиоцу

77) Основи подаци о понуђачима
Назив/име понуђача
Неблаговремене понуде

Благовремене понуде
1

Kit Commerce d.o.o. Београд

2

С&А&Н д.о.о. Сремска Митровица

3

Аутомеханика-промет д.о.о. Београд

4

АNABELA D.O.O. Крагујевац

5

GAZELAKOMERC д.о.о. Београд

6

D.O.O. ‚‚ ARENA PROM `` Ниш

78) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:
Број под којим
је понуда
заведена
1259

Разлози за одбијање понуде
Подносилац
понуде

Понуђена
цена без
ПДВ-а
41.093,00

Понуда је неприхватљива:
- Јер наведени понуђач није на обрасцу 2 ( изјава
понуђача о лицу овлашћеном за састављање и
потписивање понуде) заокружио једну од
понуђених опција а коју је био у обавези да
заокружи:
1. који наступа самостално
2. који наступа са подизвођачима
3.овлашћеног члана групе понуђача
- Такође на самој понуди поједине стране понуде
немају редни број у односу како је урађена
конкурсна документација од стране наручиоца где
је свака страна конкурсне докумментације била
нумерисана редним бројем.
41.659,98
1267
Понуда
је неприхватљива:
GAZELAKOME
- јер је наведени понуђач у понуди навео рок
RC д.о.о.
плаћања 45 дана, а у конкурсној документацији је
Београд
наведено да рок плаћања не може бити краћи од 60
дана.
79) 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.
Kit Commerce
d.o.o. Београд

80) 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.
81) Ако је понуда одбијена због неуобичјено ниске цене , детаљно образложење начина на
који је утврђена цена.
82) Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена.
Елементи
критеријума
Понуђена цена

Назив
понуђача
1.

АNABELA D.O.O. Крагујевац

25.110,00

2.

Аутомеханика-промет д.о.о. Београд

29.550,00

3.

С&А&Н д.о.о. Сремска Митровица

36.260,00

4.

D.O.O. ‚‚ ARENA PROM `` Ниш

38.820,00

83) 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
34 од 12.06.2017. године на износ од 25.110,00 динара без ПДВ-а односно
30.132,00 динара са ПДВ-ом. заведена код наручиоца под бројем 1222 од
15.06.2017. 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 34 од 12.06.2017. године на износ од 25.110,00 динара без пореза, односно 30.132,00
динара са порезом. Понуђача АNABELA D.O.O. Крагујевац, улица 19 октобра број 2 бира као
најповољнија. Заведена код наручиоца под бројем 1222 од 15.06.2017. године.

• Партија 9 Аутоделови за Фиат Пунто
84) Евентуална одступања од плана набавки са образложењем.
85) Ако је спроведен поступак који није отворен или рестриктивни поступак, разлоге и
околности које оправдавају примену тог поступка;

86) Ако се поступак јавне набавке спроводи заједно са другим наручиоцем у складу са
чланом 50. Овог закона, основне податке о том наручиоцу
87) Основи подаци о понуђачима
Назив/име понуђача
Благовремене понуде
1

Kit Commerce d.o.o. Београд

2

С&А&Н д.о.о. Сремска Митровица

3

Аутомеханика-промет д.о.о. Београд

4

АNABELA D.O.O. Крагујевац

5

GAZELAKOMERC д.о.о. Београд

6

D.O.O. ‚‚ ARENA PROM `` Ниш

Неблаговремене понуде

88) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:
Број под којим
је понуда
заведена
1259

Разлози за одбијање понуде
Подносилац
понуде

Понуђена
цена без
ПДВ-а
42.969,00

Понуда је неприхватљива:
- Јер наведени понуђач није на обрасцу 2 (
изјава понуђача о лицу овлашћеном за
састављање и потписивање понуде)
заокружио једну од понуђених опција а коју
је био у обавези да заокружи:
1. који наступа самостално
2. који наступа са подизвођачима
3.овлашћеног члана групе понуђача
- Такође на самој понуди поједине стране
понуде немају редни број у односу како је
урађена конкурсна документација од стране
наручиоца где је свака страна конкурсне
докумментације била нумерисана редним
бројем.
1267
Понуда
је неприхватљива:
47.376,56
GAZELAKOMERC
јер
је
наведени
понуђач
у
понуди
навео
рок
д.о.о. Београд
плаћања 45 дана, а у конкурсној
документацији је наведено да рок плаћања не
може бити краћи од 60 дана.
1240
Понуда је неприхватљива јер понуђена
64.500,00
С&А&Н д.о.о.
вредност
понуде
за
ову
партију
прелази
износ
Сремска
процењене вредности јавне набавке.
Митровица
89) 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.
Kit Commerce
d.o.o. Београд

90) 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.

91) Ако је понуда одбијена због неуобичјено ниске цене , детаљно образложење начина на
који је утврђена цена.
92) Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена.

Елементи
критеријума
Понуђена цена

Назив
понуђача
1.

АNABELA D.O.O. Крагујевац

39.960,00

2.

D.O.O. ‚‚ ARENA PROM `` Ниш

58.850,00

3.

Аутомеханика-промет д.о.о. Београд

60.750,00

93) 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
35 од 12.06.2017. године на износ од 39.960,00 динара без ПДВ-а односно
47.952,00 динара са ПДВ-ом. заведена код наручиоца под бројем 1222 од
15.06.2017. 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 35 од 12.06.2017. године на износ од 39.960,00 динара без пореза, односно 47.952,00
динара са порезом. Понуђача АNABELA D.O.O. Крагујевац, улица 19 октобра број 2 бира као
најповољнија. Заведена код наручиоца под бројем 1222 од 15.06.2017. године.
• Партија 10 Аутогуме
94) Евентуална одступања од плана набавки са образложењем.
95) Ако је спроведен поступак који није отворен или рестриктивни поступак, разлоге и
околности које оправдавају примену тог поступка;

96) Ако се поступак јавне набавке спроводи заједно са другим наручиоцем у складу са
чланом 50. Овог закона, основне податке о том наручиоцу

97) Основи подаци о понуђачима

Назив/име понуђача
Неблаговремене понуде

Благовремене понуде
1

РАЈ ТРАНС д.о.о. Крагујевац

2

D.O.O. ‚‚ ARENA PROM `` Ниш

3

Kit Commerce d.o.o. Београд

98) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:
Број под којим
је понуда
заведена
1259

Разлози за одбијање понуде
Подносилац
понуде

Понуђена
цена без
ПДВ-а
144.112,00

Понуда је неприхватљива:
- Јер наведени понуђач није на обрасцу 2 ( изјава
понуђача о лицу овлашћеном за састављање и
потписивање понуде) заокружио једну од
понуђених опција а коју је био у обавези да
заокружи:
1. који наступа самостално
2. који наступа са подизвођачима
3.овлашћеног члана групе понуђача
- Такође на самој понуди поједине стране понуде
немају редни број у односу како је урађена
конкурсна документација од стране наручиоца где
је свака страна конкурсне докумментације била
нумерисана редним бројем.
99) 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.
Kit Commerce
d.o.o. Београд

100)
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.
101)
Ако је понуда одбијена због неуобичјено ниске цене , детаљно образложење
начина на који је утврђена цена.
102)

Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена.
Елементи
критеријума
Назив
понуђача

103)

Понуђена цена

1.

РАЈ ТРАНС д.о.о. Крагујевац

141.558,00

2.

D.O.O. ‚‚ ARENA PROM `` Ниш

169.480,00

Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда
понуђача, РАЈ ТРАНС д.о.о. Крагујевац, улица Атинска ББ понуда број

15/2017 од 05.06.2017. године на износ од 141.558,00 динара без ПДВ-а
односно 169.869,60 динара са ПДВ-ом. заведена код наручиоца под бројем
1137 од 16.06.2017. 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 15/2017 од 05.06.2017. године на износ од 141.558,00 динара без пореза, односно
169.869,60 динара са порезом. Понуђача РАЈ ТРАНС д.о.о. Крагујевац, улица Атинска ББ бира као
најповољнија. Заведена код наручиоца под бројем 1137 од 16.06.2017. 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:
В.Д.ДИРЕКТОРА
др Душица Миловановић

