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 „Филтери за филтрацију ваздуха” број 6-58/3/16 додељује се понуђачу
за партију 1: ТТС филтех, број понуде ПО-30/0316- СРБ -01.
за партију 2: ТТС филтех. број понуде ПО-30/0316-СРБ-02

Образложење
Наручилац је дана 04.03.2016. године донео одлуку о покретању редовног поступка број 6-58/3/16, за
јавну набавку добара/услуга/радова – филтери за филтрацију ваздуха
За наведену набавку наручилац је дана 22.03.2016. године доставио захтев за понуду на следеће
адресе:
1. ТТС филтех
2. Цертех
3. Технокон филтер
4 Филтер инг.
5. Бироплус
6. Арена
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспелo je 6 (шест) благовременe понудe.
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
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Подаци о јавној набавци:
Предмет јавне набавке

Филтери за филтрацију
ваздуха

Редни број јавне набавке

6-58/3/16

Процењена вредност набавке (без ПДВ-а)

980.000,00 дин

Вредност уговора набавке партија 1

328.080,00

Вредност уговора набавке са ПДВ-ом партија 1

393.696,00

Вредност уговора набавке партија 2

386.440,00

Вредност уговора набавке са ПДВ-ом партија 2

463.728,00

Укупан број поднетих понуда: 6

Број под којим је понуда заведена

Подносилац понуде

113

Арена

116

Биро плус

117

ТТС филтех

118

Технокон филтер

119

Цертех

120

Филтер инг.

Назив/име понуђача
Благовремене понуде

Неблаговремене понуде

1.

Арена

/

2.

Биро плус

/

3.

ТТС филтех

/

4.

Технокон филтер

/

5.

Цертех

/

6.

Филтер инг.

/
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Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене, разлози за њихово одбијање.
Нема неблаговремених понуда.
Критеријум за оцењивање понуда је економски најповољнија понуда.
Назив, односно име понуђача који се предлаже за доделу уговора за партију 1:
Назив и адреса понуђача : ТТС филтех.; Ариље; Љубе Стојића 10
И предлаже наручиоцу да се наведеном понуђачу додели уговор.
Назив, односно име понуђача који се предлаже за доделу уговора за партију 2:
Назив и адреса понуђача : ТТС филтех.; Ариље; Љубе Стојића 10
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 понуђачима ТТС филтех.; Ариље; Љубе Стојића 10;
понуда бр. ПО-30/0316- СРБ. за партију 1 и партију 2

Директор Сектора набавке
Данило Вукићевић
____________________________
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