Република Србија
ОСНОВНИ СУД У СУБОТИЦИ
Су. IV-22 број 10/18
Датум: 17.04.2018.год.
С У Б О Т И ЦА

Ha основу члана 108.3акона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број
124/2012,14/2015 и 68/2015) и Извештаја Комисије за јавне набавке од 17.04.2018.године,
Председник Основног суда у Суботици, доноси:
ОДЛУКУ
о додели уговора
Основни суд у Суботици као наручилац у поступку јавне набавке мале
вредности ЈНМВ 1/18, Уговор о јавној набавци добра - санитарна средства додељује
понуђачу„Медицински депо Плус“ ДОО, 21000 Нови Сад, ул.Др Јована Рашковића бр.5.
Образложење
Наручилац je дана 27.03.2018.године донео одлуку о покретању поступка јавне
набавке мале вредности бр. ЈНМВ 1/18, за јавну набавку добра - санитарна средства.
За наведену јавну набавку наручилац je дана 05.04.2018.године, објавио позив
за подношење понуда на Порталу јавних набавки и интернет страници суда.
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца поднете су 4
понуде. Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке je приступила
стручној оцени понуда и сачинила извештај о истом.
У извештају о стручној оцени понуда 6p.Cy.IV-22
17.04.2018.године, Комисија за јавне набавке je констатовала следеће:

број

1. Подаци о јавној набавци:
Предмет јавне набавке: добра - санитарна средства
Редни број јавне набавке: ЈНМВ 1/18
Подаци о апропријацији у буџету, односно финансијском плану : конто 426811
Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а): 950.000,00 динара
Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а): 401.501,00 динара
Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом): 481.801,20 динара
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2. a) Основни подаци о понуђачима и понудама

Датум и час пријема понуде

Назив/име понуђача

Број под којим je понуда
заведена

„Медицински депо Плус“
ДОО, 21000 Нови Сад, ул.Др
Јована Рашковића бр.5.

1.

13.04.2018.године
у 10,10 часова

2.

13.04.2018.године
у 10,11 часова

3.

16.04.2018 .године
у 09,10 часова

4.

16.04.2018.године
у 09,37 часова

„Инко Натионал“ ДОО, 21460
Врбас, Густава Крклеца бб
„Група УниверекспортТргопромет“ АД, 24000
Суботица, Сегедински пут
бр.80
„Екохем“ д.о.о.Алеја Маршала
Тита бр.27. 24000 Суботица

б) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:
Нема одбијених понуда. Понуда понуђача „Група Универекспорт-Тргопромет“
АД, не садржи попуњен, потписан и печатом оверен „Образац понуде“, како je то тражено у
конкурсној документацији, већ само попуњен „Образац понуде“ али je понуда прихватљива,
у складу са чл.З.стЛ.тач.ЗЗ.Закона о јавним набавкама. Комисија je нашла да нема битних
недостатака такве понуде, и да такву понуду не треба одбити a посебно имајући у виду да
понуда наведног понуђача није најповољнија.
3. a) Након отварања понуде понуђача „Медицински депо Плус“ ДОО, 21000 Нови Сад,
ул.Др Јована Рашковића бр.5. утврђено je да постоји рачунска грешка, те je на основу чл. 93
ст. 4 ЗЈН уз сагласност понуђача извршена исправка. Укупна понуђена цена понуђача
„Медицински депо Плус“ ДОО, 21000 Нови Сад, ул.Др Јована Рашковића бр.5. након
извршене исправке износи 401.501,00 динара без ПДВ одн. 481.801,20 динара са ПДВ.
б) Након отварања понуде понуђача „Инко Натионал“ ДОО, 21460 Врбас, Густава Крклеца
бб, утврђено je да постоји рачунска грешка, те je на основу чл. 93 ст. 4 ЗЈН уз сагласност
понуђача извршена исправка. Укупна понуђена цена понуђача „Инко Натионал“ ДОО, 21460
Врбас, Густава Крклеца бб након извршене исправке износи 426.082,00 динара без ПДВ одн.
511.298,40 динара са ПДВ.
в) Након отварања свих понуда и слања записника о отварању понуда понуђачима, понуђач
„Инко Натионал“ ДОО, 21460 Врбас, je сугерисао комисији да се провери да ли су понуђачи
за ставке 11 и 12 понудили средство „Бреф“ као што je тражено у документацији тако што ће
комисија затражити узорке, јер не постоји ниједно друго одговарајуће средство које може да
се понуди. Комисија je разматрала ову сугестију и нашла да у конкурсној документацији под
ставкама 11.и.12.Конкурсне документације стоји: Дезинфекционо средство за WC шољу,
корпица са гел улошком, 60 мл, „Bref duo activ“ или одговарајуће (ставка 11.)
тј.Дезинфекционо средство за WC шољу, гел уложак за корпицу под бр. 11, паковање 2/1,
„Bref duo activ“ или одговарајуће (цену дати no паковању)-ставка 12. Комисија je нашла да
конкурсном документацијом није предвиђено узимање узорака, a са друге стране термин
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„одговарајући“ je у складу са чл.70 и чл.71.3акона a нарочито са начелом обезбеђивања
конкуренције предвиђеним члЛО.Закона о јавним набавкама.
4. Критеријум за оцењивање понуде je економски најповољнија понуда.
1. елеменат критеријума - цена
2. елеменат критеријума - рок испоруке

80 пондера
20 пондера

5. Ранг листа понуђача
Ред
•бр.

Назив/име понуђача

1.

„Медицински депо Плус“
ДОО, 21000 Нови Сад, ул.Др
Јована Рашковића бр.5.

цена(пондера)

80

рок испоруке

у ку п н о

(пондера)

пондера

20 •

100

2. „Екохем“ д.о.о.Алеја Маршала
Тита бр.27. 24000 Суботица

76,20

20

96,20

3.

„Инко Натионал“ ДОО, 21460
Врбас, Густава Крклеца бб

75,38

20

95,38

4.

„Група УниверекспортТргопромет“ АД, 24000
Суботица, Сегедински пут
бр.80

49,69

20

69,69

Комисија je после стручне оцене понуда у извештају о стручној оцени понуда,
констатовала да уговор треба доделити понуђачу „Медицински депо Плус“ ДОО, 21000 Нови
Сад, ул.Др Јована Рашковића бр.5.
Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача.
Председник Основног суда у Суботици je прихватио предлог Комисије за јавне
набавке о избору најповољније понуде, и донео одлуку о додели уговорад^ у^изреци ове
одлуке.
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УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове одлукб г^бвуђач може поднети захтев
за заштиту права у року од 5 дана од дана објављивања одлуке нћ Порталу јавних набавки.

