Галеника а.д.
Број:182/14
Датум: 25.03.2014.

Нa основу члана 108 Закона о јавним набавкама ( “Службени гласник Републике
Србије “, брoj 124/12) и Извештаја о стручној оцени понуда комисије за јавну набавку
од 25.03.2014, доносим:
ОДЛУКУ
О
ДОДЕЛИ УГОВОРА

у поступку јавне набавке мале вредности – набавка
Филтер патрона за пречишћену воду
Ред. бр. ЈН 182/14
БИРА СЕ КАО НАЈПРИХВАТЉИВИЈА ПОНУДА ПОНУЂАЧА : Филтрех Београд

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Наручилац је дана 20.02.2014. донео: 1) одлуку о покретању поступка јавне набавке
мале вредности – набавка добара- Филтер патрона за пречишћену воду, бр. ЈН 182/2014 и
2) решење о формирању комисије за предметну набавку, број 182/14.
1. Комисија за јавну набавку припремила је конкурсну документацију и позив за
подношење понуда за предметну јавну набавку који су објављени на Порталу
јавних набавки под шифром број 290097 дана 13.03.2014.г. и на интернет страници
наручиоца. Истовремено са објављивањем позива на Порталу јавних набавки и на
интернет страници наручиоца Комисија за јавну набавку позвала је следећа лица
која обављају делатност која је предмет јавне набавке и која су према сазнањима
наручиоца способна да изврше набавку, да поднесу понуде:
1. Филтрех - Београд
2. Цертех - Шабац
3. Инно филт - Београд
4. Игуманов - Београд
5. Ковент – Београд
6. Новос – Београд

Рок за достављање понуда био је је био 25.03.2014.г до 11, 00 часова.

Благовремено, до је био 25.03.2014.г до 11, 00 часова, примљене су понуде следећих
понуђача, по наведеном редоследу (укупан број приспелих понуда:3 (три)
Основни подаци о понуђачима:
 Цертех - Шабац
 Филтрех – Београд
 Иннофилт - Београд
Неблаговремених понуда: нема.

Јавно отварање понуда обављено је дана 25.03.2014.г у 12,00 часова у присуству
овлашћених представника следећих понуђача:
Након спроведеног поступка отварања понуда комисија за јавне набавке је приступила
стручној оцени понуда и сачинила извештај о стручној оцени понуда (бр. 182/14.).У извештају
о стручној оцени понуда, комисија за јавне набавке је констатовала следеће: Да се понуде
понуђача Цертех и Иннофилт одбијају као не исправне јер технички не одговарају и нису у
складу са тендерском документацијом.

Критеријум за оцењивање понуда био је економски најповољнија понуда.
Елементи овог критеријума су дати у следећој табели:
Бр.

НАЗИВ ЕЛЕМЕНТА

РЕЛАТИВНИ ЗНАЧАЈ (број
пондера)

1.

Цена

85

2.

Rок зa испоруку

10

3.

Гарантни рок

5

Укупно:

100 пондера

1. Цена: Понуда са најнижом ценом добија максималан број пондера – 85,00
пондера.
Остале понуде се вреднују по следећој формули:
Ц = ( Ц мин. / Ц понуде ) х 85,00
Ц – број пондера за елеменат критеријума – цена;
Ц мин. - најнижа укупна цена понуде;
Ц понуде – укупна цена понуде која се оцењује.
2. Рок за испоруку (изражен у данима): Понуда са најкраћим роком испоруке добија
максималан број пондера – 10,00 пондера.
Остале понуде се вреднују по следећој формули:
РИ = ( РИ мин. / РИ понуде) х 10,00
РИ – број пондера за елеменат критеријума – рок испоруке;
РИ мин. – најкраћи понуђени рок испоруке;
РИ понуде – рок испоруке понуде која се оцењује.
3. Гарантни рок (изражен у месецима): Понуда са најдужим гарантним роком
добија максималан број пондера – 5,00 пондера.
Остале понуде се вреднују по следећој формули:
ГР = (ГР из понуде / ГР макс.) х 5,00
ГР – број пондера за елеменат критеријума – гарантни рок;
ГР макс. – најдужи гарантни рок из понуде;
Применом елемената критеријума „економски најповољније понуде, комисија за јавну
набавку је рангирала све одговарајуће и прихватљиве понуде и сачинила следећу ранг
листу:

Елементи
критеријума

Назив
понуђача
1. Филтрех

Цена

Рок
испоруке

Гарантни
рок

Укупно

85

10

5

100

Комисија, после стручне оцене понуда, је констатовала да је најприхватљивија понуда
понуђача: Филтрех Београд и предложила овлашћеном лицу наручиоца да донесе одлуку
о додели уговора и да са изабраним понуђачем закључи уговор о јавној набавци мале
вредности - “Филтер патрона за пречишћену воду“. Ред. бр. 182/14, у свему према
достављеној понуди бр. 67/14 у вредности од 197.800,00 динара без ПДВ-а. Одговорно
лице наручиоца прихватило је предлог комисије за јавне набавке о избору најприхватљивије
понуде, те је на основу овлашћења донело одлуку о додели уговора, којом се понуда
понуђача Филтрех Београд ( брoj 67/14) бира као најприхватљивија.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке понуђач може наручиоцу
поднети захтев за заштиту права
у року од 8 дана од дана пријема исте.
ДИРЕКТОР
_________________
Достављено:
-понуђачима;
-члановима комисије;
-а/а.

