Наручилац

ПУ “ НАТА ВЕЉКОВИЋ“

Адреса

Босанска 21, Крушевац

Број поступка

ЈНМВ 1.2.4 /2019

Број одлуке

OД 1.2.4/2019-1

Датум

21.03.2019.

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/12,
14/2015 и 68/2015 ), и Извештаја о стручној оцени понуда број И 1.2.4/2019-1,
Директор ПУ „Ната Вељковић“ Крушевац доноси:
ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
У поступку јавне набавке добара ЈНМВ 1.2.4 /2019–УСЛУГЕ ЈАВНОГ
ЗДРАВСТВА, Партија бр.1: Преглед животних намирница, брисева са руку,
предмета опште употребе и бактериолошка анализа воде
УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ :
Понуђачу: ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ КРУШЕВАЦ
Ову одлуку објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца у
року од три дана од дана доношења.

Образложење
Наручилац је дана 04.03.2019.године донео Одлуку о покретању поступка јавне
набавке мале вредности бр. ЈНМВ 1.2.4/2019, за јавну набавку услуга –УСЛУГЕ
ЈАВНОГ ЗДРАВСТВА , (Ознака из општег рачника набавке: 85149000-Услуге
медицинских анализа и 90923000- Услуге дератизације.) и објавио позив за подношење
понуда на Порталу Управе за јавне набавке, и на интернет страници Установе
www.nataveljkovic.edu.rs.
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспела је 1
понуда.
Након спроведеног поступка отварања понуда, Комисија за јавне набавке је
сачинила Извештај о стручној оцени понуда у коме је констатовала следеће:

1) Подаци о јавној набавци:

Предмет јавне набавке:

Редни број јавне набавке:
Процењена вредност јавне набавке за
партију бр.1:
(без ПДВ-а)

УСЛУГЕ ЈАВНОГ ЗДРАВСТВА
Партија бр.1: Преглед животних намирница,
брисева са руку, предмета опште употребе и
бактериолошка анализа воде

ЈНМВ 1.2.4/2019
541.667,00 дин

2) Основни подаци о понуђачима:
У поступку је учествовао 1 понуђач и то: ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ КРУШЕВАЦ
3) Подаци о одбијеним понудама: нема одбијених понуда
4) Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена.
5) РАНГ ЛИСТА понуђача

Назив
понуђача
1.

Понуђена цена без
ПДВ-а

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ КРУШЕВАЦ

541.667,00

На основу стручне оцене понуда, Комисија констатује да је најповољнија понуда
бр.1024 од 20.03.2019. понуђача ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ КРУШЕВАЦ.Комисија
предлаже доделу уговора.
Директор Установе је прихватио предлог Комисије за јавне набавке , те
је на основу законског овлашћења донео одлуку о додели уговора .
Наручилац ће ову одлуку објавити на Порталу јавних набавки и на
интернет страници наручиоца у року од три дана од дана доношења.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке понуђач може наручиоцу
поднети захтев за заштиту права
у року од 5 дана од дана објаве на Порталу јавних набавки.

Директор :
Весна Живковић, спец.струк.васпитач

Наручилац

ПУ “ НАТА ВЕЉКОВИЋ“

Адреса

Босанска 21, Крушевац

Број поступка

ЈНМВ 1.2.4 /2019

Број одлуке

OД 1.2.4/2019-2

Датум

21.03.2019.

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/12,
14/2015 и 68/2015 ), и Извештаја о стручној оцени понуда број И 1.2.4/2019-2,
Директор ПУ „Ната Вељковић“ Крушевац доноси:
ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
У поступку јавне набавке добара ЈНМВ 1.2.4 /2019–УСЛУГЕ ЈАВНОГ
ЗДРАВСТВА, Партија бр.2: Дезинсекција и дератизација
УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ :
Понуђачу: ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ КРУШЕВАЦ
Ову одлуку објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца у
року од три дана од дана доношења.

Образложење
Наручилац је дана 04.03.2019.године донео Одлуку о покретању поступка јавне
набавке мале вредности бр. ЈНМВ 1.2.4/2019, за јавну набавку услуга –УСЛУГЕ
ЈАВНОГ ЗДРАВСТВА , (Ознака из општег рачника набавке: 85149000-Услуге
медицинских анализа и 90923000- Услуге дератизације.) и објавио позив за подношење
понуда на Порталу Управе за јавне набавке, и на интернет страници Установе
www.nataveljkovic.edu.rs.
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспела је 1
понуда.
Након спроведеног поступка отварања понуда, Комисија за јавне набавке је
сачинила Извештај о стручној оцени понуда у коме је констатовала следеће:
6) Подаци о јавној набавци:

Предмет јавне набавке:

УСЛУГЕ ЈАВНОГ ЗДРАВСТВА
Партија бр.2: Дезинсекција и

дератизација

Редни број јавне набавке:
Процењена вредност јавне набавке за
партију бр.2:
(без ПДВ-а)

ЈНМВ 1.2.4/2019

375.000,00 дин

7) Основни подаци о понуђачима:
У поступку је учествовао 1 понуђач и то: ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ КРУШЕВАЦ
8) Подаци о одбијеним понудама: нема одбијених понуда
9) Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена.
10) РАНГ ЛИСТА понуђача

Назив
понуђача
1.

Понуђена цена без
ПДВ-а

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ КРУШЕВАЦ

369.138,00

На основу стручне оцене понуда, Комисија констатује да је најповољнија понуда
бр.1024 од 20.03.2019. понуђача ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ КРУШЕВАЦ.Комисија
предлаже доделу уговора.
Директор Установе је прихватио предлог Комисије за јавне набавке , те
је на основу законског овлашћења донео одлуку о додели уговора .
Наручилац ће ову одлуку објавити на Порталу јавних набавки и на
интернет страници наручиоца у року од три дана од дана доношења.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке понуђач може наручиоцу
поднети захтев за заштиту права
у року од 5 дана од дана објаве на Порталу јавних набавки.

Директор :
Весна Живковић, спец.струк.васпит

