ЈКП „Погребне услуге“
Београд, Рузвелтова 50
Број:11810- 14/15
Датум:21.09.2015.
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“, број 124/2012),
директор д о н о с и:
О Д Л У К У
о додели уговора
Уговор у поступку jaвне набаве мале вредности број:НМВ-21/2015-услуга сервисирања
ватрогасне опреме, додељује се понуђачу „STEELSOFT“д.о.о.Београд, Аутопут за Нови Сад 71,
број понуде 12350/15 од 16.09.2015. године.
Образложење
Наручилац је дана 04.09.2015. године донео Одлуку o покретању поступка јавне набавке мале
вредности брoj 11810-1/2015, за јавну набавку услугe, сервисирање хладњача.
.
За наведену јавну набавку наручилац је дана 07.09.2015. године објавио позив за подношење
попнуда на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.
Благовремено до истека рока за подношење понуда, до дана 16.09.2015. године до 11,30
часова, на адресу наручиоца приспело је 9 (девет) понуда следећих понуђача, и то по
наведеном редоследу:
Број под којим је понуда
заведена код наручиоца
12199
12220

12282

12337

Назив или шифра понуђача
Сервис за поправку расхладних
уређаја PRIMAFRIGO PLUS
Београд,Вукасовићева 29
FRIGOCENTAR д.о.о.
Београд, Слободана
Јовића 37
„FRIGOMAG“ д.о.о.Београд,
Вишевачка 51
„ELEKTRO-INDUSTRIJSKA
Servisna
mreža“А.Д.Београд,Милорада
Бонџулића 1

Датум пријема

14.09.2015.
14.09.2015.

15.09.2015

16.09.2015.

12338

„MAKSITEL“д.о.о.
Београд, Првобораца 32А

16.09.2015.

12341

СЗР „FRIGOTERM“,
Београд,Дескашева 10

16.09.2015.

12345

„FRIGO-KLIMA“ СЗТР
Бероград,Богдана Жерајића 24

16.09.2015.

Сат
пријема
08,45

11,14

09,55

10,07

10,10

10,25

10,45

1

12350

12352

„STEELSOFT“д.о.о.Београд,
Аутопут за Нови Сад 71

16.09.2015.

T.C. SISTEM PУMA, Првомајска 46

16.09.2015.

11,17

11,20

Неблаговремених понуда није било.
Отварању понуда присуствовао представник понуђача, Милорад Радовановић.
Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени
понуда и сачинила извештај о истом.
У извештају о стучној оцени понуда број 11810-13/15 од 17.09.2015. године, Комисија за јавну
набавку је констатовала следеће:
1) Подаци о јавној набавци:
услугe, сервисирање хладњача
Предмет јавне набавке
Редни број јавне набавке

21/15

Апропријација у буџету/фин.плану

1.2.16

Процењена вреднос јавне набавке
900.000,00 динара

(без ПДВ-a)
Вредност уговора o јавној набавци
(без ПДВ-a)

900.000,00 динара (38.700,00динара)

2) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене, разлози за њихово одбијање

и понуђена цена:
Ред.
бр.

Бр.понуде

1.

12341

2.

12352

Понуђач

Разлози за одбијање
Доставили понуду на старој
СЗР „FRIGOTERM“, Техничкој
спецификацији
Београд,Дескашева 10 (нова окачена на Порталу
УЈН дана 09.09.2015.године)
Доставили понуду на старој
T.C. SISTEM PУMA, Техничкој
спецификацији
Првомајска 46
(нова окачена на Порталу
УЈН дана 09.09.2015.године)

Понуђена цена
18.400,00

50.500,00

Мишљење Комисије за јавне набавке у случају подношења само једне понуде, због неуобичајено
ниске цене: Нема.
3) Избор између достављених прихватљивих понуда применом критеријума „најниже
понуђене цене“, извршен је дана 16.09.2015.године рангирањем понуђача који
испуњавају све потребне услове на основу доказа достављених уз понуду, у складу са
захтевима из конкурсне документације.
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Ред.
бр.

Понуђач

1.

2.

1.
2.

„STEELSOFT“д.о.о.
Београд, Аутопут
за Нови Сад 71
„MAKSITEL“д.о.о.
Београд,
Првобораца 32А

Сервис за
поправку
расхладних
уређаја
3.

4.

5.

6.

7.

PRIMAFRIGO
PLUS
Београд,Вукасовић
ева 29

FRIGOCENTAR
д.о.о. Београд,
Слободана
Јовића 37
„FRIGOMAG“
д.о.о.Београд,
Вишевачка 51
„ELEKTROINDUSTRIJSKA
Servisna
mreža“А.Д.Београд
,Милорада
Бонџулића 1
„FRIGO-KLIMA“
СЗТР
Београд,Богдана
Жерајића 24

Укупнa
вредност услуге
са свим
трошковима
без ПДВ-а
3.

4.

Укупнa
вредност
услуге са
свим
трошковима
са ПДВ-ом
5.

38.700,00

7.040,00

42.240,00

1.

47.400,00

7.480,00

44.880,00-

2.

57.600,00

-

-

3.

81.000,00

15.400,00

92.400,00

4.

86.400,00

16.280,00

97.680,00

5.

177.800,00

35.200,00

211.200,00

6.

216.600,00

41.360,00

248.160,00

7.

ПДВ-е

Напомена

6.

Након спроведеног оцењивања и рангирања понуда применом усвојеног критеријума,
Комисија је констатовала да је за јавну набавку услугe, сервисирање хладњача, за потребе
ЈКП „Погребне услуге“ Београд, за период од 12 месеци, у поступку јавне набавке мале
вредности, број НМВ-21/15, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних
набавки и интернет страници наручиоца дана 07.09.2015. године, најповољнија понуда
понуђача: „STEELSOFT“ д.о.о. из Београда, те је предложила наручиоцу да се наведеном
понуђачу додели уговор.
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Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за предметну јавну
набавку за доделу уговора, те је на основу законског овлашћења донело Одлуку о додели
уговора наведеном понуђачу, у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама.
ЈКП „Погребне услуге“ Београд, ће у својству Наручиоца, закључити уговор о јавној
набавци са наведеним понуђачем, чија је понуда изабрана као најповољнија у поступку јавне
набавке мале вредности, у складу са чланом 112. и 113. Закона о јавним набавкама.
ПОУКА O ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке понуђач може наручиоцу
поднети захтев за заштиту права
у року од 5 дана од дана пријема исте.

Директор
мр Драган Балтовски
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