Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Покрајински секретаријат за
здравство
Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад
Т: +381 21 487 4385 Ф: +381 21 456 119
psz@vojvodina.gov.rs
БРОЈ: 138-404-37/2018-8

ДАТУМ: 7. фебруар 2018. године

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (Службени гласник Републике Србије број 124/12, 14/15 и
68/15), покрајински секретар за здравство доноси:
ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
 Уговори о јавној набавци за набавку добра: „Јавна набавка канцеларијског намештаја - по спецификацији“ ПО ПАРТИЈАМА, број ЈН 1/2018-МВ, додељују се:


ЗА ПАРТИЈУ 1 - НАБАВКА АРХИВСКИХ МЕТАЛНИХ ОРМАНА понуђачу „Eurosalon Fabrika“ DOO, Београд
11000, Дунавска бб, MB 20532360, ПИБ: 106109912, број понуде 416. од 5.02.2018.године;
 ЗА ПАРТИЈУ 2 - НАБАВКА СТОЛИЦА И РАДНИХ СТОЛОВА понуђачу „Eurosalon Fabrika“ DOO, Београд
11000, Дунавска бб, MB 20532360, ПИБ: 106109912, број понуде 416. од 5.02.2018.године; и
 ЗА ПАРТИЈУ 3 - НАБАВКА ФОТЕЉА НА РАЗВЛАЧЕЊЕ понуђачу „Temma Trade“ DOO, Петроварадин
21132, Прерадовићева 32, MB 08436169, ПИБ: 100713893, број понуде 413. од 5.02.2018.године;
 Ову одлуку у року од три дана објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца.
Образложење
1)
Наручилац је дана 17.01.2018.године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке: Јавна набавка
канцеларијског намештаја - по спецификацији“ - ПО ПАРТИЈАМА, број ЈН 1-2018-МВ.
Позив за подношење понуда са конкурсном документацијом објављен је на Порталу јавних набавки,
portal.ujn.gov.rs, шифра 1747141 од 19.01.2018.год.год и на www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs
До истека рока за подношење понуда (5.02.2018.године до 10.30 часова) на адресу наручиоца приспеле су: за
Партију 1- 4 понуде; за Партију 2- 4 понуде и за Партију 3- 2 понуде.
Након спроведеног отварања понуда, сачињеног записника о отварању понуда (копија је достављена путем е
маила, као и дата на достављање путем ПТТ-а понуђачима чији представници нису били присутни на
отварању), Комисија за спровођење јавне набавке је приступила стручној оцени понуда и дана 6.02.2018.
године сачинила Извештај о стручној оцени понуда.
У извештају о стручној оцени понуда од 6.02.2018. године, Комисија је констатовала следеће:
2)

Врста предмета јавне набавке: јавна набавка добра

Подаци о јавној набавци:
„Јавна набавка канцеларијског намештаја - по спецификацији“-ПО ПАРТИЈАМА
Набавка је обликована у три партије:
ПАРТИЈА 1-НАБАВКА АРХИВСКИХ МЕТАЛНИХ ОРМАНА
ПАРТИЈА 2-НАБАВКА СТОЛИЦА И РАДНИХ СТОЛОВА
ПАРТИЈА 3-НАБАВКА ФОТЕЉА НА РАЗВЛАЧЕЊЕ
Назив односно ознака из општег речника набавке: 39130000
Предмет јавне набавке

-Канцеларијски намештај

канцеларијски намештај - по спецификацији

Редни број јавне набавке
Процењена вредност јавне набавке
(без ПДВ-а)

1/2018-МВ
546,220.00
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Процењена вредност Партија 1
(без ПДВ-а)
Процењена вредност Партија 2
(без ПДВ-а)
Процењена вредност Партија 3
(без ПДВ-а)
Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а) Партија
1
Вредност уговора о јавној набавци
(са ПДВ-ом) Партија 1
Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а) Партија
2
Вредност уговора о јавној набавци
(са ПДВ-ом) Партија 2
Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а) Партија
3
Вредност уговора о јавној набавци
(са ПДВ-ом) Партија 3

175,000.00
231,000.00
140,220.00
123,900.00
148,680.00
129,220.00
155,064.00
125,797.00
150,956.40

3) ПАРТИЈА 1-НАБАВКА АРХИВСКИХ МЕТАЛНИХ ОРМАНА
а)Укупан број поднетих понуда: 4
Назив/име понуђача

1)
2)
3)
4)

Благовремене понуде
408.„METALOBOX YU“ DOO, Суботица 24000, Матије Корвина 17, MB
20429852, ПИБ: 105659931
412.„Metal Furniture Plus“ DOO, Београд 11000, Хаџи Ђерина 12л/1, MB
20223782, ПИБ: 104724797
413.„Temma Trade“ DOO, Петроварадин 21132, Прерадовићева 32, MB
08436169, ПИБ: 100713893
416.„Eurosalon Fabrika“ DOO, Београд 11000, Дунавска бб, MB 20532360,
ПИБ: 106109912

Неблаговремене понуде
-

б) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене за Партију 1 и разлози за њихово одбијање:
Број под
Понуђена
којим је
цена одбијене
Подносилац понуде
Разлози за одбијање понуде
понуда
понуде (без
заведена
пдв-а)
Утврђено је да понуда понуђача није прихватљива нити
152,740.00
одговарајућа(не испуњава услове из члана 3. тачка 32. и
33, у вези са чланом 106. став 1. тачка 5. Закона о јавним
набавкама), из следећих разлога:
Понуђач уз понуду, за партију за коју конкурише, није
„METALOBOX YU“
доставио, „за добра која нуди (по партији за коју
DOO, Суботица
конкурише) достави каталог произвођача на српском или
24000, Матије
енглеском језику са фотографијом понуђеног добра и
408.
Корвина 17, MB
техничким карактеристикама добара која нуди из кога
20429852, ПИБ:
Наручилац недвосмислено може утврдити да понуђена
105659931
добра одговарају захтеву Наручиоца из конкурсне
документације, односно где се налази доказ за тражену
карактеристику/или
Наручилац дозвољава да се достави и Извод из каталога
издатог од стране произвођача добара или друго
штампано издање издато од стране произвођача добара
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које мора да садржи све техничке карактеристике добара
која се нуде, а према захтеву Наручиоца/или
За Наручиоца је прихватљиво да Понуђач достави и Изјаву
понуђача да понуђена добра садрже све оне техничке
карактеристике које се захтевају, наведене и набројане, у
складу са захтеваним редним бројевима из табеле
'Техничке спецификације' конкурсне документације.
У приложеном каталогу произвођача, или другом
штампаном издању издатом од стране произвођача или
изјави понуђача, обавезно је означити редним бројем
тражену карактеристику из техничке спецификације“ и
„Уколико Наручилац утврди да достављени каталог или
друго штампано издање издато од стране произвођача
или изјава понуђача, садржи податке о понуђеним
добрима који нису у складу са захтевом Наручиоца,
Наручилац ће такву понуду одбити као неодговарајућу“, а
како је то било захтевано конкурсном документацијом за
јавну набавку – тачка 3.1 са стране 7/56 и 8/56 конкурсне
документације.
Из напред наведених разлога понуда је одбијена као
неприхватљива.
Члан 3. тачка 32. Закона о ЈН нормира да је одговарајућа
понуда она понуда која је благовремена и за коју је
утврђено да потпуно испуњава све техничке
спецификације;
Члан 3. тачка 33 Закона о ЈН нормира да је „прихватљива
понуда је понуда која је благовремена, коју наручилац
није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа,
која не ограничава, нити условљава права наручиоца или
обавезе понуђача и која не прелази износ процењене
вредности јавне набавке;“
Члан 106. Закона о ЈН став 1. тачка 5 нормира да ће
Наручилац одбити понуду, ако понуда садржи друге
недостатке због којих није могуће утврдити стварну
садржину понуде или није могуће упоредити је са другим
понудама.
У напред наведеном смислу наручилац није на основу
приложених доказа могао да утврди да ли понуђена
добра понуђача испуњавају све захтеване услове из
техничке спецификације конкурсне документације за
Партију 1.
Преостале понуде за Партију 1 су прихватљиве и одговарајуће.
в) Уколико је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно образложење – начин на који је
утврђена та цена: нема одбијених понуда.
г)Критеријум за оцењивање понуде је: „Најнижа понуђена цена“.
д) Рангирање понуда по критеријуму најнижа понуђена цена:
Р.бр
Назив понуђача
1. 416.„Eurosalon Fabrika“ DOO, Београд 11000, Дунавска бб, MB 20532360,
ПИБ: 106109912
2. 412.„Metal Furniture Plus“ DOO, Београд 11000, Хаџи Ђерина 12л/1, MB
20223782, ПИБ: 104724797
3. 413.„Temma Trade“ DOO, Петроварадин 21132, Прерадовићева 32, MB
08436169, ПИБ: 100713893
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Понуђена цена (без ПДВ-а)
123,900.00
137,200.00
163,394.00

ђ) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда понуђача „Eurosalon Fabrika“
DOO, Београд 11000, Дунавска бб, број понуде 416. од 5.02.2018. године и предлаже наручиоцу његов изборЗА ПАРТИЈУ 1.
е) Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача:

Да

Не

Х

У случају да изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача:
Назив/име подизвођача
-

Део уговора који ће реализовати подизвођач
-

4) ПАРТИЈА 2- НАБАВКА СТОЛИЦА И РАДНИХ СТОЛОВА
а)Укупан број поднетих понуда: 4
Назив/име понуђача

1)
2)
3)
4)

Благовремене понуде
374.“Univerzal“ доо , Лесковац 16000, Индустријска бб, MB 07139845, ПИБ:
100408275
413.„Temma Trade“ DOO, Петроварадин 21132, Прерадовићева 32, MB
08436169, ПИБ: 100713893
416.„Eurosalon Fabrika“ DOO, Београд 11000, Дунавска бб, MB 20532360,
ПИБ: 106109912
418.„Euro okov“ DOO, Ветерник 21203, Железничка 6, MB 08767203, ПИБ:
101704619

Неблаговремене понуде
-

б) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање: Све понуде за
Партију 2 су прихватљиве и одговарајуће.
Број под
Понуђена
којим је
цена одбијене
Подносилац понуде
Разлози за одбијање понуде
понуда
понуде (без
заведена
пдв-а)
----в) Уколико је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно образложење – начин на који је
утврђена та цена: нема одбијених понуда.
г)Критеријум за оцењивање понуде је: „Најнижа понуђена цена“.
д) Рангирање понуда по критеријуму најнижа понуђена цена:
Р.бр
Назив понуђача
1. 416.„Eurosalon Fabrika“ DOO, Београд 11000, Дунавска бб, MB 20532360,
ПИБ: 106109912
2. 418.„Euro okov“ DOO, Ветерник 21203, Железничка 6, MB 08767203, ПИБ:
101704619
3. 374.“Univerzal“ доо , Лесковац 16000, Индустријска бб, MB 07139845, ПИБ:
100408275
4. 413.„Temma Trade“ DOO, Петроварадин 21132, Прерадовићева 32, MB
08436169, ПИБ: 100713893
ђ) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
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Понуђена цена (без ПДВ-а)
129,220.00
154,280.00
159,600.00
186,431.00

Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда понуђача „Eurosalon Fabrika“
DOO, Београд 11000, Дунавска бб, број понуде 416. од 5.02.2018. године и предлаже наручиоцу његов изборЗА ПАРТИЈУ 2.
е) Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача:

Да

Не

Х

У случају да изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача:
Назив/име подизвођача
-

Део уговора који ће реализовати подизвођач
-

5) ПАРТИЈА 3- НАБАВКА ФОТЕЉА НА РАЗВЛАЧЕЊЕ
а)Укупан број поднетих понуда: 2
Назив/име понуђача
Благовремене понуде
413.„Temma Trade“ DOO, Петроварадин 21132, Прерадовићева 32, MB
1)
08436169, ПИБ: 100713893
416.„Eurosalon Fabrika“ DOO, Београд 11000, Дунавска бб, MB 20532360,
2)
ПИБ: 106109912

Неблаговремене понуде
-

б) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене за Партију 3 и разлози за њихово одбијање:
Број под
Понуђена
којим је
цена одбијене
Подносилац понуде
Разлози за одбијање понуде
понуда
понуде (без
заведена
пдв-а)
Утврђено је да понуда понуђача није прихватљива (не
168,000.00
испуњава услове из члана 3. тачка 32. у вези са чланом
106. став 1. тачка 5. Закона о јавним набавкама), из
следећих разлога:
Понуђена цена за Партију 3 од 168,000.00 динара без
ПДВ-а јесте преко процењене вредности за Партију 3 од
140,220.00 динара без ПДВ-а.
„Eurosalon Fabrika“
Члан 3. тачка 33 Закона о ЈН нормира да је „прихватљива
DOO, Београд 11000,
понуда је понуда која је благовремена, коју наручилац
416.
Дунавска бб, MB
није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа,
20532360, ПИБ:
која не ограничава, нити условљава права наручиоца или
106109912
обавезе понуђача и која не прелази износ процењене
вредности јавне набавке;“
Члан 106. Закона о ЈН став 1. тачка 5 нормира да ће
Наручилац одбити понуду, ако понуда садржи друге
недостатке због којих није могуће утврдити стварну
садржину понуде или није могуће упоредити је са другим
понудама.
Друга понуда за Партију 3 јесте прихватљива и одговарајућа.
в) Уколико је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно образложење – начин на који је
утврђена та цена: нема одбијених понуда.
г)Критеријум за оцењивање понуде је: „Најнижа понуђена цена“.
д) Рангирање понуда по критеријуму најнижа понуђена цена:
Р.бр

Понуђена цена (без ПДВ-а)

Назив понуђача
5/6

6/6

