Република Србија
ДОМ ЗДРАВЉА МАЛО ЦРНИЋЕ
Број: 999
Датум: .06.08.2018.године
МАЛО ЦРНИЋЕ
На основу члана 108.Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,
бр.124/2012, 14/2015, 68/2015), и одлучујући у поступку јавне набавке мале вредности бр.
2/2018 доносим:
ОДЛУКУ
О додели уговора
У поступку јавне набавке мале вредности Ј.Н, бр. 2/2018 набавка услуга чишћења
објеката и одржавања хигијене у Дому здравља Мало Црниће и здравственим станицама,
уговор се додељује понуђачу „Obelix plus“ ул. Николе Пашића бр. 48, 31000 Ужице по
понуди бр. 90/2018 од 31.07.2018. године.
Понуда је заведена код Наручиоца под бројем 969 од 01.08.2018. године у 8:25 часова.
Укупна понуђена цена износи 1.329.000,00 динара без ПДВ-а, а са урачунатим ПДВ-ом
износи 1.594.800,00 динара.

Oбразложење
Дом здравља донео је Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности
бр. 911 од 17.07.2018 године Ј.Н, бр. 2/2018 за набавку услуга чишћења објеката и
одржавања хигијене у Дому здравља Мало Црниће и здравственим станицама.
Предмет јавне набавке су услуге чишћења објеката и одржавања хигијене у Дому здравља
Мало Црниће и здравственим станицама, процењене вредности 1.666.667,00 динара без
ПДВ-а.
Наведена набавка предвиђена је Планом јавних набавки Дома здравља Мало Црниће за
2018. годину на позицији у Плану набавки под редним бројем 1.2.1, што је у складу са
усвојеним Финансијским планом за 2018. годину и Одлуком Управног одбора Дома
здравља Мало Црниће о усвајању Плана јавних набавки и Планом набавки ( Број 403-2 од
2018.године ), којим су средства за ову набавку предвиђена на буџету/контној позицији
4213, у укупном износу од 1.666.667,00 динара без ПдВ-а.
Позив за подношење понуда бр.924 од 23.07.2018. године објављен је на Порталу јавних
набавки Управе за јавне набавке и на интернет страници Наручиоца дана
23.07.2018.године.
До истека рока за подношење понуда, понуду су благовремено поднели следећи понуђачи:
-Сигурност Еко Тим“ из Београда ул. Церска 76а, 11000 Београд, по понуди бр. 100/2018
од 23.07.2018. године.
Понуда је заведена у Дому здравља Мало Црниће под бројем 960 од 31.07.2018. године у
8:15 часова.
Укупна понуђена цена износи 1.560.000,00 динара без ПДВ-а, а са урачунатим ПДВ-ом
износи 1.872.000,00 динара.

- „Ланива“ доо Београд ул.Владимира Гортона бр. 24/1 11050 Београд по понуди бр.
270/18 од 25.07.2018. године.
Понуда је заведена у Дому здравља Мало Црниће под бројем 962 од 31.07.2018. године у
11 часова.
Укупна понуђена цена износи 1.644.000,00 динара без ПДВ-а, а са урачунатим ПДВ-ом
износи 1.972.800,00 динара.
- „Obelix plus“ ул. Николе Пашића бр. 48, 31000 Ужице по понуди бр. 90/2018 од
31.07.2018. године.
Понуда је заведена у Дому здравља Мало Црниће под бројем 969 од 01.08.2018. године у
8:25 часова.
Укупна понуђена цена износи 1.329.000,00 динара без ПДВ-а, а са урачунатим ПДВ-ом
износи 1.594.800,00 динара.
-„Беоник“ ДОО ул Солунска 18/20 11000 Београд по понуди бр.77/18 од 31.07.2018.
године.
Понуда је заведена у Дому здравља Мало Црниће под бројем 970 од 01.08.2018. године у
8:27 часова.
Укупна понуђена цена износи 2.396.604,00 динара без ПДВ-а, а са урачунатим ПДВ-ом
износи 2.875.924,00 динара.
- „Будућност Пет ДОО Јагодина“ ул. Александра Стефановића бр.10, 35000 Јагодина по
понуди бр. 3107/18 од 31.07.2018. године.
Понуда је заведена у Дому здравља Мало Црниће под бројем 976 од 01.08.2018. године у
11:55 часова.
Укупна понуђена цена износи 1.508.160,00 динара без ПДВ-а, а са урачунатим ПДВ-ом
износи 1.809.792,00 динара.
Неблаговремених понуда није било.
Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена.
Након извршеног прегледа и стручне оцене пондетих понуда, Комисија за јавну набавку је
констатовала да понуда понуђача „Беоник“ ДОО ул Солунска 18/20 11000 из Београда у
износу од 2.396.604,00 динара без ПДВ-а није прихватљива, јер није одговарајућа,
односно понуда наведеног понуђача прелази износ процењене вредности предметне јавне
набавке (1.666.667,00 динара без ПДВ-а.)
Сходно члану 3. тачка 33) Закона о јавним набавкама који прихватљиву понуду дефинише
као ону понуду која је благовремена,која нема битних недостатака, која је одговарајућа,
која не ограничава нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не
прелази износ процењене вредности јавне набавке, Комисија за јавну набавку је одбила
понуду понуђача „Беоник“ ДОО ул Солунска 18/20 11000 из Београда у износу од
2.396.604,00 динара без ПДВ-а као неприхватљиву, из разлога што понуђена цена овог
понуђача прелази износ процењене вредности јавне набавке од 1.666.667,00 динара без
ПДВ-а. односно 2.000000,00 са ПДВ-ом, како је предвиђено Планом јавних набавки Дома
здравља Мало Црниће за 2018. годину, под редним бројем 1.2.1.
Комисија за јавну набавку предлаже Наручиоцу да донесе Одлуку којом се уговор о јавној
набавци додељује Понуђачу понуђачу „Obelix plus“ ул. Николе Пашића бр. 48, 31000 из
Ужица.

На основу свега наведеног, слажем се и делим мишљење чланова Комисије да се уговор о
јавној набавци услуга чишћења објеката и одржавања хигијене у Дому здравља Мало
Црниће и здравственим станицама додели Понуђачу „Obelix plus“ ул. Николе Пашића бр.
48, 31000 из Ужица по понуди бр. 90/2018 од 31.07.2018. године

На основу свега наведеног, донета је Одлука као у диспозитиву.
Упутство о правном средству: Против ове одлуке може се изјавити захтев за заштиту
права Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, у року од 5
дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. Захтев за заштиту права
подноси се наручиоцу а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

-Ову Одлуку је потребно објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници Дома
здравља Мало Црниће у року од 3 (три) дана од дана доношења.

Директор Дома здравља
Мало Црниће
_______________________
др Емад Еслеем

