Република Србија
ДОМ ЗА СМЕШТАЈ ОДРАСЛИХ ЛИЦА „КУЛИНА“
ПИБ: 100313224 , МАТ. БРОЈ: 07106815
18214 КУЛИНА ПАК 680901
Број: 02 – 3725/9
Датум: 0 3 . 1 2 . 2 0 1 8 . године.

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', број 124/2012,бр.
14/2015, бр.68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда комисије за јавне набавке број 023725/8 од 03.12.2018. године, ''Директор Дома за смештај одраслих лица Кулина'' 18214
Кулина, доноси:
О Д Л У КУ
о додели уговора
''Директор Дома за смештај одраслих лица Кулина'' 18214 Кулина, као наручилац, у
отвореном поступку јавне набавке добара бр. 1.1.1-2018 Д 2, Уговор о јавној набавци
додељује за :
партија 1: Поврће 03221000, -21% од цене на зеленој пијаци, '' ЈУЖНА
ПРУГА'' ,Чифлук Разгојнски, 16000 Лесковац понуда број 01.12.2018 од 01.12.2018.
године.
партија 2: Воће 03222000, -16% од цене на зеленој пијаци,
Алексинац, понуда број 1/2018 од 02.12.2018. године

'' Наталија ДМ'' Тешица, 18220

Образложење
Наручилац је дана 03.12.2018. године донео одлуку о покретању отвореног поступка јавне
набавке велике вредности вредности бр. 02- 3725, за јавну набавку Поврћа и воћа за потребе
Дома у Кулини.
За наведену јавну набавку наручилац је дана 03.12.2018. године под бројем 2106566 , објавио
позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца поднете су 2 понуде.
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. 02-3725/8 од 03.12.2018. године, Комисија за јавне
набавке је констатовала следеће:
Врста поступка: отворени поступак јавне набавке велике вредности
добара
1.

Врста предмета јавне набавке: добра
www. кulina.org.rs domkulina@gmail.com,
ТЕЛ.: 018 / 613-882 , 018 / 613-856,

ФАКС: 018 / 613-816
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2.

Подаци о јавној набавци:

Предмет јавне набавке

Поврће и воће

Редни број јавне набавке

1.1.1-2018 Д 2

Општи речник јавних набавки

ОРН 03220000 Поврће, воће и коштуњаво
воће

Износ планираних средстава за јавну набавку

1.272.727,00динара

Подаци о апропријацији у буџету, односно
финансијском плану

Набавка је предвиђена у Плану набавки за
2018.год. у позицији 1.1.1, а средства за
набавку су предвиђена у Финансијском
плану за 2018.год. у позицији 426800

Оквирни датум покретања поступка

Новембар 2018. године

Оквирни датум закључења уговора

Децембар.2018. године

Оквирни датум извршења уговора

Март 2019. године

Процењена вредност јавне набавке

партија 1: Поврће 03221000, 800.000,00
динара,

(без ПДВ-а)

партија 2: Воће 03222000, 472.727,00
динара
Вредност уговора о јавној набавци

Понуђач:


(без ПДВ-а): динара



Вредност уговора о јавној набавци
(са ПДВ-ом):

партија 1: Поврће 03221000, -21% од
цене на зеленој пијаци, '' ЈУЖНА
ПРУГА'' ,Чифлук Разгојнски, 16000
Лесковац
партија 2: Воће 03222000, -16% од
цене на зеленој пијаци, '' Наталија
ДМ'' Тешица, 18220 Алексинац

Понуђач:


динара



партија 1: Поврће 03221000, -21% од
цене на зеленој пијаци, '' ЈУЖНА
ПРУГА'' ,Чифлук Разгојнски, 16000
Лесковац
партија 2: Воће 03222000, -16% од
цене на зеленој пијаци, '' Наталија
ДМ'' Тешица, 18220 Алексинац,

Евентуална одступања од плана набавки са
образложењем
www. кulina.org.rs

domkulina@gmail.com,
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3. а) Основни подаци о понуђачима и понудама:
Р.
б.

Назив или шифра понуђача

Датум и час пријема

Деловодни број

1

'' ЈУЖНА ПРУГА'' ,Чифлук
Разгојнски, 16000 Лесковац

03.12.2018. године у 09.45
часова

02-4323

2

'' Наталија ДМ'' Тешица, 18220
Алексинац

03.12.2018. године у 09.46
часова

02-4324

б) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:
ц) Комисија је у поступку избора најповољнијег понуђача утврдила да су оба понуђача за
партија 2: Воће 03222000 понудили исту цену, тј дали су попуст од ''-16 % од цене на зеленој
пијаци''. У складу са одредбама '' Конкурсне документације '' број 02-3725/3 од 02.11.2018.
године, у тачки 17. '' ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ
НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ
ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ
ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ одређено је да '' Уколико две или више понуда имају исту понуђену
цену по наведеном критеријуму, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који
је понудио дужи рок важења понуђене цене од дана потписивања уговора''. Пошто је понуђач ''
Наталија ДМ'' Тешица, 18220 Алексинац, навео да је рок важења цена до краја уговора изабран
је за најповољнијег понуђача за наведену партију.
12. Критеријум за доделу уговора:
Критеријум за доделу уговора је најнижа цена.

14. Ранг листа прихватљивих понуда применом критеријума за доделу уговора:

1. '' ЈУЖНА ПРУГА'' ,Чифлук
Разгојнски, 16000 Лесковац

Број: 01.12.2018 од 01.12.2018. године

партија 1: Поврће 03221000 -21 % од цене
на зеленој пијаци ПРВОПЛАСИРАНА
Укупна вредност понуде без ПДВ-а

2. '' Наталија ДМ'' Тешица, 18220
Алексинац
Укупна вредност понуде без ПДВ-а
www. кulina.org.rs

партија 2: Воће 03222000 динара -16 % од
цене на зеленој пијаци
ДРУГОПЛАСИРАНА

Број: 1/2018 од 02.12.2018. године

партија 1: Поврће 03221000 -16 % од цене
на зеленој пијаци ДРУГОПЛАСИРАНА
domkulina@gmail.com,

ТЕЛ.: 018 / 613-882 , 018 / 613-856,

ФАКС: 018 / 613-816
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партија 2: Воће 03222000 -16 % од цене
на зеленој пијаци ПРВОПЛАСИРАНА
Назив/име понуђача коме се додељује уговор за партију:




партија 1: Поврће 03221000, -21% од цене на зеленој пијаци, '' ЈУЖНА
ПРУГА'' ,Чифлук Разгојнски, 16000 Лесковац , понуда број: 01.12.2018 од 01.12.2018.
године
партија 2: Воће 03222000, -16% од цене на зеленој пијаци, '' Наталија ДМ'' Тешица,
18220 Алексинац, понуда број: 1/2018 од 02.12.2018. године.

Треба доделити понуђачу радња '' Душан и Урош'' 18220 Алексинац , на основу Понуде
заведене код понуђача број: 1/2018 од 27.03.2018. године. године, која ће бити саставни део
Уговора.
Комисија, после стручне оцене понуда, предлаже наручиоцу да донесе одлуку о додели
уговора сагласно усвојеном Извештају о стручној оцени понуда.
Изабрани понуђачи извршавјуа набавку уз помоћ подизвођача: НЕ
Директор '' Дома за смештај одраслих лица у Кулини'' је прихвата предлог Комисије за јавне
набавке о избору најповољније понуде, и донео Одлуку о додели уговора као у изреци ове
одлуке.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Поука о правном леку:
Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од десет дана од
дана објављивања ове одлуке на портали јавних набавки.
Захтев се подноси Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, а
предаје наручиоцу.
САЧИНИО: _______________
ДИРЕКТОР
____________________
Мр Војкан Станојевић

www. кulina.org.rs

domkulina@gmail.com,
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ФАКС: 018 / 613-816
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