Наручилац

Галеника а.д. Београд

Адреса

Батајнички друм бб

Место

Београд - Земун

На основу члана 35. Правилника о набавци добара, услуга и радова у акционарском
друштву Галеника а.д. Београд, доноси:

ОДЛУКУ
о додели уговора

Уговор о јавној набавци додељује се понуђачу( назив, адреса) ББ електроник – Вогањ,
Румска 161, број понуде ПДЛ153/16.

Образложење

Наручилац је дана 10.02.2016 године донео одлуку о покретању редовног поступка број
5-1/2016, за јавну набавку добара/услуга/радова – Акумулатори (предмет набавке).
За наведену набавку наручилац је дана 15.03.2016. године доставио захтев за понуду на
следеће адресе:
1.ББ Електроник
2.Цибуст форклифт
3. Конверех
4. Триах
5. Циак
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До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспелa je ___2___(број
приспелих понуда) благовремена понуда. Након отварања понуда, представник наручиоца
предметне набавке и лице које ради на пословима набавке су приступили стручној оцени
понуде и сачинили извештај о истој.
У извештају о стручној оцени понуда, представник наручиоца предметне набавке и лице
које ради на пословима набавке су констатовали следеће:
1)

Подаци о јавној набавци:

Предмет јавне набавке

Акумулатори

Редни број јавне набавке

5-1/2016

Процењена вредност набавке

1)

( без ПДВ-а)

600.000,00

Вредност уговора набавке

516.120,00

Вредност уговора набавке са ПДВ-ом

619.344,00

Укупан број поднетих понуда: _2__

Број под којим је понуда заведена

Подносилац понуде

76 / 16.03.2016

ББ електроник

93 / 23.03.2016

Цибуст форклифт

Назив/име понуђача
Благовремене понуде

Неблаговремене понуде

1.

ББ Електроник

/

2.

Цибуст форклифт

/

2

2)

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

3)

Одбија се понуда фирме „Цибуст форклифт.“ Понуђене акумулаторске ћелије
нису тражених димензија и као такве се не могу уградити у постојећа
кућишта. Понуђена цена износи: 606.096,00
Нема неблаговремених понуда.

Напомена: - уколико је пристигла само једна понуда!!!!!
Како би се у наредном поступку обезбедило више понуда наручилац ће извршити анализу
спроведеног поступка и у наредном поступку покушати да обезбеди више понуда односно
већу конкурентност при избору најповољнијег понуђача.

Критеријум за оцењивање понуда је најповољнија понуда .

6) Назив, односно име понуђача који се предлаже за доделу уговора:
„ББ електроник“ – Вогањ, Румска 161,

И предлаже наручиоцу да се наведеном понуђачу додели уговор.
Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог за доделу уговора, те је на основу
законског овлашћења донело одлуку о додели уговора понуђачу _„ББ електроник“ –
Вогањ, Румска 161, (назив и адреса), понуда бр. ПДЛ153/16.

Директор Сектора набавке
Данило Вукићевић
____________________________
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