Галеника а.д. у реструктурирању
Број:565/2014
Датум: 27.08.2014.
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 28.08.2014 године,
доносим:
ОДЛУКУ
О
ДОДЕЛИ УГОВОРА
у поступку јавне набавке мале вредности – набавка

Набавка заштитних маски, рукавица и капа Ред. бр. ЈН 565/2014
БИРА СЕ КАО НАЈПРИХВАТЉИВИЈА ПОНУДА ПОНУЂАЧА : Албо д.о.о. БЕОГРАД

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Наручилац је дана 14.04.2014. године донео: 1) одлуку о покретању поступка јавне набавке
мале вредности – набавка добара- Набавка заштитних маски, рукавица и капа, бр. ЈН
565/2014 и 2) решење о формирању комисије за предметну набавку, број 565/2014.
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
429239 дана 24.07.2014.године. и на интернет страници наручиоца. Истовремено са
објављивањем позива на Порталу јавних набавки и на интернет страници www.galenika.rs
Комисија за јавну набавку позвала је електронским путем следећа лица која обављају делатност
која је предмет јавне набавке и која су према сазнањима наручиоца способна да изврше набавку,
да поднесу понуде:
1. Aлбо Београд
5. Суперлаб Београд
2. Лaнаекс Београд

6.

Инструменти МБ

3. Матица Београд

7.

Мевитас

4. Волга Београд
Рок за достављање понуда био је 01.08.2014.г до 09,30 часова.
Благовремено, до 01.08.2014. до 09,30 часова, примљене су понуде следећих понуђача,
по наведеном редоследу (укупан број приспелих понуда:3 (три)
Основни подаци о понуђачима:

1. Биро Плус – Вршац
2. Ланаекс д.о.о. - Београд
3. Албо д.о.о. - Београд
Неблаговремених понуда: нема.
Јавно отварање понуда обављено је дана 01.08.2014.г у 10,00 часова у присуству
овлашћених представника следећих понуђача:
1. Биро Плус – Вршац
Након прегледа понуда, Комисија за јавну набавку је одбила као неодговарајуће/ неприхватљиве
понуде понуђача:

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

1. Цена
2

75,00 пондера

Услови и начин плаћања

15,00 пондера

3. Рок извршења (изражен у данима)

5,00 пондера

4. Гарантни рок (изражен у месецима)

5,00 пондера

УКУПНО ПОНДЕРА:

100,00 пондера

1. Цена

75,00 пондера

Код овог елемента критеријума упоређује се укупна цена из понуде међу
појединачним
поднешеним понудама. Укупна цена представља збир цена тражених врста робе са
пдв-ом.
Понуда са најнижом ценом добија максималан број пондера – 75,00 пондера.
Остале понуде се вреднују по следећој формули:
Ц = ( Ц мин. / Ц понуде ) х 75,00
Ц – број пондера за елеменат критеријума – цена;
Ц мин. - најнижа укупна цена понуде;
Ц понуде – укупна цена понуде која се оцењује.
2. Услови и начин плаћања (изражен у данима)

15,00 пондера

Код овог елемента критеријума упоређују се услови и начин плаћања добара из
понуде међу појединачним поднешеним понудама.
Понуда са најдужим понуђеним роком плаћања добија максималан број пондера
– 15,00 пондера.
Остале понуде се вреднују по следећој формули:
УП = (УП из понуде / УП макс.) х15,00
понуђени број дана из понуде се дели са маx бројем понуђених дана и множи са маx
коефицијент (15)
УП – број пондера за елеменат критеријума – услови и начин плаћања;
УП макс. – најдужи понуђени рок из понуде;
Уколико је достављена понуда са авансним условима плаћања, вредновање се врши
на следећи начин:
- За авансна плаћања додељује се 0 (нула) бодова, остатак представља стартни
број бодова ,
а бодовање се врши по формули: 100 - % понуђеног аванса . 15 = број бодова,
100

3. Рок извршења (изражен у данима)

5,00 пондера

Код овог елемента критеријума упоређује се рок извршења из понуде међу појединачним
поднешеним понудама.
Понуда са најкраћим роком извршења добија максималан број пондера – 5,00
пондера.
Остале понуде се вреднују по следећој формули:
РИ = (РИ мин. / РИ из понуде) х 5,00
РИ – број пондера за елеменат критеријума – рок извршења;
РИ мин. – најкраћи понуђени рок извршења;
РИ понуде – рок извршења из понуде која се оцењује.
4. Гарантни рок (изражен у месецима)

5,00 пондера

Код овог елемента критеријума упоређује се гарантни рок на испоруку добара из понуде
међу појединачним поднешеним понудама.
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;

је

Применом елемената критеријума „економски најповољније понуде, комисија за јавну набавку
рангирала све одговарајуће и прихватљиве понуде и сачинила следећу ранг листу:

Елементи
критеријума

Назив
понуђача
1.
2.
3.

Биро Плус д.о.о. –
Вршац
Ланаекс д.о.о. Београд
Албо д.о.о. Београд

Цена
Услови и
без
пдв-а начин
плаћања

Рок
извршења

Гаранција

УКУПНО

53,22

0

3,33

5

61,55

70,95

0

0

5

75,95

75

0

5

0

80,00

Комисија за јавну набавку, после стручне оцене понуда, констатује да је најприхватљивија понуда
понуђача: Албо д.о.о. - Београд и предлаже овлашћеном лицу наручиоца да донесе одлуку о
додели уговора и да са изабраним понуђачем закључи уговор о јавној набавци мале вредности - “
Набавка заштитних маски, рукавица и капа “. ред.бр 565/2014 у свему према достављеној
понуди бр.167/14 у вредности од 1.226.100,00 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 Албо д.о.о. Београд (бр.167/14) 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.

