Посл.бр.10-16/18/5
Дана 27.09.2018.године
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама в.д. директора Дома здравља „Др Јован Јовановић Змај“ Стара Пазова, доноси следећу:
ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
За набавку добра – радне униформе за потребе Дома здравља ,,Др Јован Јовановић Змај'', додељује се уговор о јавној набавци следећем
понуђачу:
Радне униформе
,,S&D TEKSTIL’’ DOO – Мирослава Антића 2, Стара Пазова
вредност уговора (без ПДВ-а) 747.270,00 динара.
вредност уговора (са ПДВ-ом) 896.724,00 динара.
Образложење
На основу Одлуке в.д. директора Дома здравља „Др Јован Јовановић Змај“ Стара Пазова бр.10-16/18/1 од 28.08.2018.године, спроведен је поступак
јавне набавке мале вредности, те је дана 21.09.2018.године извршено јавно отварање прикупљених понуда за поступак јавне набавке добра – радне
униформе.
Процењена вредност јавне набавке: 1.500.000,00 динара

1

Благовремено, тј. до дана 21.09.2018. год. до 09:00 часова, пристигле су понуде следећих понуђача, и то по наведеном редоследу:
Редни
број

Број под којим је
понуда заведен

Назив понуђача

Датум

Сат

пријема
1.

,,S&D TEKSTIL’’ DOO – Мирослава Антића 2, Стара
Пазова

10-16/18/2-1

21.09.2018.

08:35

2.

,,ABS CVETKOVIĆ’’ - Јанка Веселиновића 24, Инђија

10-16/18/2-2

21.09.2018.

08:55

Неблаговремених понуда нема.
Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена.
Нема понуђача чије су понуде одбијене.
Комисија за јавне набавке је дана 27.09.2018. сачинила Извештај о стручној оцени и констатовала следеће:
- Дана 24.09.2018. Комисија за јавне набавке је извршила контролу узорака које су доставили понуђачи ,,S&D TEKSTIL’’ и ,,ABS
CVETKOVIĆ’’. Поред чланова Комисије узорке су контролисале и надзорне сестре свих служби. Надзорне сестре су једногласно утврдиле да је
материјал од кога су сачињени узорци који је доставио понуђач ,,ABS CVETKOVIĆ’’ квалитетнији, иако нису сашивени по моделима траженим
конкурсном документацијом. Чланови Комисије су сагласни да се предложи додела уговора о јавној набавци понуђачу ,,S&D TEKSTIL’’ који је
понудио нижу цену, дужи рок плаћања и краћу испоруку радних униформи.
Прихватљиве понуде добављача:
Радне униформе
Ред.
бр.
1.
2.

,,S&D TEKSTIL’’

Укупна збирна цена
без ПДВ-а
747.270,00

Укупна збирна цена са
ПДВ-ом
896.724,00

Рок
плаћања
70 дана

Рок
испоруке
15 дана

Рок важења
понуде
70 дана

,,ABS CVETKOVIĆ’’

938.514,00

/

60 дана

30 дана

60 дана

Понуђач

Узорци
ДА
ДА

С обзиром да је понуда прихватљива, предложено је в.д. директора Дома здравља закључење уговора о јавној набавци са следећим
понуђачем:

2

,,S&D TEKSTIL’’ DOO – Мирослава Антића 2, Стара Пазова
вредност уговора (без ПДВ-а) 747.270,00 динара.
вредност уговора (са ПДВ-ом) 896.724,00 динара.
Сходно наведеном, донета је одлука из диспозитива
Поука о правном леку: Захтев за заштиту права подноси се у року од 5 дана од дана oбјаве на Порталу јавних набавки, у складу са чланом 149 -159
Закона о јавним набавкама.
В.д. директора
Дома здравља
___________________________
Др Снежана Табаковић
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