Наручилац
Адреса
Место
Број
Датум

Гинеколошко-акушерска
клиника ''Народни фронт''
Краљице Наталије 62.
Београд
M15/47-9
05.10.2015.

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС''бр.124/12), директор Клинике доноси:
ОДЛУКУ
о додели уговора
ДОДЕЉУЈЕ СЕ уговор следећем понуђачу:


„КРАЈИНА-ИНЖЕЊЕРИНГ“ Д.О.О. , Београд, Пуковика Миленка Павловића 136 б
Образложење

Наручилац је дана 22.09.2015. године донео одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности,
бр. М15/47-1 за 2015. годину за јавну набавку мале вредности-радова на санацији кишне кровне и
одводне инсталације. За наведену јавну набавку наручилац је објавио позив на Порталу јавних набавки и
интернет страници наручиоца. Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке је
приступила стручној оцени понуда и сачинила извештај о истом. У извештају о стручној оцени понуда
бр. M15/47-8 од 05.10.2015. године, Комисија за јавне набавке је констатовала следеће:
1) Врста предмета јавне набавке:
Добра
Услуге
Радови

x

2) Подаци о јавној набавци:
Предмет јавне набавке
Процењена вредност јавне набавке
(без ПДВ-а)
Подаци о апропријацији у буџету,
односно у финансијском плану за
плаћање

3) Поднете понуде: 1
број под којим је
понуда заведена

Радови на санацији кишне кровне и одводне
инсталције
500.000,00 дин.
Средства за наведену набавку су обезбеђена из
сопствених извора. Апропријација у финансијском
плану расхода и издатака за 2015. годину: 512221 и
плану набавки за 2015. годину, допуна Плана
набавки од 24.08.2015. године ''Остали радови на
одржавању објекта''

назив или шифра понуђача

“КРАЈИНА-ИНЖЕЊЕРИНГ“
М15/47-6
д.о.о. Београд Пуковика Миленка
Павловића 136 б
4) Неблаговремене понуде: НЕМА

датум
пријема

Час

02.10.2015.

08,35

5) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање: /.
6) Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена.
а) Ранг листа понуђача са прихватљивим понудама у случају примене критеријума најнижа понуђена
цена:
понуђачи

“КРАЈНА-ИНЖЕЊЕРИНГ”
ДОО БЕОГРАД

Укупна цена без ПДВ-а у динарима
484.160,00
Укупна цена са ПДВ-ом
У динарима

580.992,00

Рок и начин плаћања (мин 60 дана по факт.)

60 дана

Начин и рок извођења

30 дана

Рок важења понуде(мин 30 дана)

30 дана

7) Назив, односно име понуђача коме се предлаже додела уговора: Комисија, после стручне
оцене понуда, предлаже доделу уговора понуђачу:


„КРАЈИНА-ИНЖЕЊЕРИНГ“ Д.О.О. , Београд, Пуковика Миленка Павловића 136 б
Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача.

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке, те је на основу законског
овлашћења донело одлуку о додели уговора.
Обрадио: Р. Александрић, дипл. екон.с.р.
Одобрио: Др Радомир Марковић, помоћник
директора за немедицинску делатност с.р.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке понуђач може наручиоцу
поднети захтев за заштиту права
у року од 5 дана од дана пријема-објаве исте.

В.Д. ДИРЕКТОРА КЛИНИКЕ
Проф. др Снежана Ракић,с.р.

