Република Србија
ДОМ ЗА СМЕШТАЈ ОДРАСЛИХ ЛИЦА КУЛИНА
ПИБ: 100313224 , МАТИЧНИ БРОЈ: 07106815
18214 КУЛИНА, ПАК: 680901
ТЕЛ.: 018 / 613-822, 018 / 613-856, ФАКС: 018 / 613-816
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Број: 02 – 449 /7
Датум: 28.02.2018.године
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', број 124/2012,бр.
14/2015, бр.68/2015) и Извештаја комисије за јавне набавке број 02- 449 /6 од 28.02.2018.
године, Директор “ Дома за смештај одраслих лица Кулина'' 18214 Кулина, доноси:
О Д Л У КУ
о додели уговора за набавку једнодневних пилићи за тов
Директор Дома за смештај одраслих лица Кулина'' 18214 Кулина, као наручилац, у поступку
јавне набавке мале вредности добара бр. 02- 449, Уговор о јавној набавци добара 2.400
комада једнодневних пилићи за тов за потребе Дома у Кулини додељује понуђачу :
СПАСИЋ ФАРМ“ ДОО ГРАД СТАЛАЋ 37212 матични број 17529323 ПИБ 103143788 жиро
рачун број 160-272567-85 код банке Интеса кога заступа Драган Милојевић. На основу
понуде број: 001 од 28.02.2018.године која је код наручиоца заведен под бројем 02-557 дана
28.02.2018. године
Образложење
Наручилац је дана 19.02.2018. године донео одлуку о покретању поступка јавне набавке мале
вредности бр. 1.1.14.-2018 Д, за јавну набавку добара 2.400 комада једнодневних пилићи за
тов за потребе Дома у Кулини.
За наведену јавну набавку наручилац је дана 20.02.2018. године под бројем 1780965, објавио
позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца поднета је једна понуда.
Након спроведеног поступка и отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила
стручној оцени понуда и сачинила извештај о истом.
У извештају о стручној оцени понуда бр. 02- 449 /6 од 28.02.2018. године, Комисија за јавне
набавке је констатовала следеће:
Врста поступка: поступак јавне набавке мале вредности добара - једнодневних пилићи за тов
за потребе Дома у Кулини
1.

Врста предмета јавне набавке: добра
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Подаци о јавној набавци:

2.

Предмет јавне набавке

Једнодневни пилићи за тов

Редни број јавне набавке

1.1.14.-2018 Д

Општи речник јавних набавки

ОРН 03324000- Жива живина

Износ планираних средстава за јавну набавку

693.759,00 динара

Подаци о апропријацији у буџету, односно
финансијском плану

Набавка је предвиђена у Плану набавки за
2018.год. у позицији 1.1.14.

Процењена вредност јавне набавке
(без ПДВ-а)

630.690,00 динара

Оквирни датум покретања поступка

Фебруар 2018.године

Оквирни датум закључења уговора

Март 2018. године

Оквирни датум извршења уговора

Јун 2018. године

Вредност уговора ЈН (без ПДВ-а)

105.816,00 динара

Вредност уговора о јавној набавци

116.400,00 динара са ПДВ-ом динара

(са ПДВ-ом)

3. Основни подаци о понуђачима и понудама:
5.Благовремено до 08.02.2018. године до 09.30 часова пристигла је понуда следећег понуђача:
Р. бр
1.

Назив или шифра понуђача

Датум и час пријема

„СПАСИЋ ФАРМ“ ДОО Град Сталаћ 37212

28.02.2018.године
у 9.20 часова

6. Преглед приспеле понуде:
1. „СПАСИЋ ФАРМ“ ДОО Град
Сталаћ 37212

Понуда бр. 001 од 28.02.2018.године

Цена без ПДВ-а

105.816,00 динара

Цена са ПДВ-ом

116.400,00 динара
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02-557

Рок и начин плаћања

Рок плаћања је до 30 дана, од дана испорука и
пријема регистроване фактуре, на основу документа
који испоставља понуђач, а којим је потврђена испорука
добара и регистрација фактуре у централни регистар на
текући рачин понуђача

Рок важења понуде

30 дана
Рок испоруке добара не може бити дужи од 3 дана од дана
требовања . Понуђач ће извршити обавезу у року од 3 дана

Рок испоруке

Гарантни период

Место и начин испоруке

Место испоруке, – Економија наручиоца: Дом за
смештај одраслих лица Кулина'',18214 Кулина

Трошкови припрема понуде:

нема

7..Неблаговремене понуде: нема
8.Недостаци приспелих понуда:нема
9..Неодговарајуће или неприхватљиве понуде нема.
10. Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.
11.Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да уговор треба доделити понуђачу:

СПАСИЋ ФАРМ“ ДОО ГРАД СТАЛАЋ 37212 матични број 17529323 ПИБ 103143788
жиро рачун број 160-272567-85 код банке Интеса кога заступа Драган Милојевић . На
основу понуде број:001 од 28.02.2018.године која је код наручиоца заведен под бројем 02557дана 28.02.2018. године.
12.Понуђач наступа самостално.

Директор '' Дома за смештај одраслих лица у Кулини'' прихвата предлог Комисије за јавне
набавке о избору најповољније понуде и доноси Одлуку о додели уговора као у изреци ове
одлуке.
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ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Поука о правном леку:
Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од пет дана од дана
објављивања на порталу јавних набавки .
Захтев се подноси Наручиоцу, а копија захтева предаје се Републичкој комисији за заштиту
права у поступцима јавних набавки.

Одлуку сачинио:
Драган Милетић,дипл.правник

в.д. Д

________________________

Директор Дома Кулина:
Мр Војкан Станојевић
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