РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР
Радних бригада 15
Датум: 19.12.2016.
Број:1891/3
Н
И
Ш
С.С.

На основу члана 107. и 108. Закона о изменама и допунама закона о јавним
набавкама („Службени Гласник РС“ бр.68/2015) и члана 25. Статута Геронтолошког
центра Ниш, као и Извештаја о стручној оцени понуда бр.1891/2, Комисије за јавну
набавку број 14/16, вд.директора Геронтолошког центра Ниш, дана 19.12.2016.године,
доноси

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
У отвореном поступку јавне набавке добара велике вредности број 14/2016 Набавка животних намирница и прехрамбених производа за потребе Геронтолошког
центра Ниш, за партију 6 – Млеко и млечни производи, уговор се додељује понуђачу:
ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРЕРАДУ МЛЕКА И МЛЕЧНИХ ПРОИЗВОДА - МЛЕКАРА ГЛОЖАНЕ
ДОО, Гложане 16210 Власотинце, ПИБ 101936131, МБ 06266380.

Образложење
Геронтолошки центар Ниш ул.Радних бригада бр.15 је као наручилац, спровео
поступак јавне набавке добара велике вредности број 14/2016, набавка животних
намирница и прехрамбених производа за потребе Геронтолошког центра Ниш.
Напред наведена набавка предвиђена је у плану набавки на позицији 1.1.4. и
финансијском плану на позицији 426800, процењена вредности набавке је 23.500.000,00
динара без ПДВ-а. ОРН 15000000.
За наведену јавну набавку наручилац је упутио јавни позив који је објављен на Порталу
јавних набавки и на интернет страници наручиоца дана 08.11.2016. године.
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца за набавку животних намирница и
прехрамбених производа, за партију 6- Млеко и млечни производи приспеле се две понуде.
Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавну набавку је приступила стручној
оцени понуда и сачинила извештај о истом.
У извештају о стручној оцени понуда за јавну набаку ЈН 14/16 бр. 1891/2 од 19.12.2016.
године, Комисија за јавну набавку је констатовала следеће:
Подаци о јавној набавци
Врста поступка:
Врста предмета јавне набавке:
Предмет јавне набавке:
Процењена вредност (без ПДВ-а):

Отворени поступак
Добра
Набавка животних намирница и прехрамбених
производа ( партија 6)
4.000.000,00

Подаци о понуђачима
Критеријум за оцењивање понуда је „економски најповољнија понуда“
Укупан број поднетих понуда : 2
Назив/име понуђача
Благовремене понуде

Неблаговремене понуде

Млекара Гложане доо
Круна комерц доо, Београд

/
/

Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и
понуђене цене тих понуда
Назив/име понуђача

Разлог за одбијање понуде и понуђена цена

Круна комерц доо, Београд

Понуда је одбијена као неприхватљива јер је понуђена цена
4.345.600,00 динара без ПДВ-а, док је процењена вредност
партије 4.000.000,00 динара без ПДВ-а.
Ранг листа понуђача

Критеријум за оцењивање понуда у овом поступку јавне набавке је „економски
најповољнија понуда“ које се врши на следећи начин:
1. Понуђена цена у динарима - без пореза (90 пондера),
2. Дужина важења понуђене цене од дана потписивања уговора – (10 пондера)
− Од 60 до 120 дана
0 пондера
− Од 121 до 180 дана
3 пондера
− Од 181 до 240 дана
5 пондера
− Од 241 до 300 дана
7 пондера
− Преко 301
10 пондера
Ред.
бр.

Назив
понуђача

1.
Млекара Гложане доо
Укупан број пондера = Понуђена цена у
динарима - без пореза + Дужина важења
понуђене цене од дана потписивања уговора

Понуђена цена
без ПДВ-а
1
3.338.900,00

Дужина важења
понуђене цене
2
181 дан

90+5=95

Прегледом приспеле понуде комисија је утврдила да је овај понуђач доставио све
доказе о испуњености Законских услова.
Вредност ове понуде не прелази процењену вредност набавке, па је из свих напред
наведених разлога понуду овог понуђача оценила као прихватљиву.

Комисија је предложила овлашћеном лицу наручиоца да донесе одлуку о додели
уговора овом понуђачу и уговор закључи у складу са чл. 112. став.2. тачка 5. Закона о
јавним набавкама.
Одговорно лице наручиоца је прихватило предлог комисије и донело одлуку као у
изреци.
Поука о правном леку: Против ове одлуке може се поднети захтев за заштиту права
Републичкој комисији за заштиту права, у року од десет дана од дана објављивања одлуке
на Порталу јавних набавки.

