Наручилац

ПУ “НАТА ВЕЉКОВИЋ“

Адреса

Босанска 21

Место

КРУШЕВАЦ

Број одлуке

ОД 1.1.4/2016-1

Датум

10.03.2016.

На основу члана 109. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/12 )
директор ПУ „Ната Вељковић“ Крушевац доноси:

ОДЛУКУ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА
За јавну набавку ЈНМВ 1.1.4/2016- Хемијска средства за одржавање хигијене,
Партија бр.1: Средства за дезинфекцију

Наручилац је дана 12.02.2016.године донео одлуку о покретању поступка јавне
набавке мале вредности бр. ЈНМВ 1.1.4/2016- ХЕМИЈСКА СРЕДСТВА ЗА
ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ.
За наведену јавну набавку наручилац је објавио Позив за подношење понуда на
Порталу Управе за јавне набавке и званичном интернет-сајту Установе. До истека рока
за подношење понуда на адресу наручиоца приспеле су ДВЕ понуде за партију бр.1Средства за дезинфекцију.
Након спроведеног поступка отварања понуда, Комисија за јавне набавке је
приступила стручној оцени понуда и сачинила Извештај бр. И 1.1.4/2016-1 од 09.03.
2016. године, у коме је констатовала да наручилац није прибавио ниједну прихватљиву
понуду, те да нису испуњени услови за доделу уговора, сходно члану 107. став 3.
Закона о јавним набавкама. На основу извештаја комисије, доноси се ова одлука.

1) Подаци о јавној набавци:
Предмет јавне набавке
Редни број јавне набавке
Процењена вредност јавне набавке
(без ПДВ-а)
Вредност уговора о јавној набавци
(без ПДВ-а)
Вредност уговора о јавној набавци
(са ПДВ-ом)

Хемијска средства за одржавање
хигијене, Партија бр.1: Средства за
дезинфекцију

ЈНМВ 1.1.4/2016
850.000,00 дин
-

2) Укупан број поднетих понуда:

2

Назив/име понуђача
Неблаговремене понуде

Благовремене понуде
1.

TKR „FOX“ Kruševac

2.

„HEMOPRODUKT“ DOO Kruševac

-

3) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово
одбијање:
Број под
којим је
понуда
заведена

Подносилац понуде

“HEMOPRODUKT”

1002

Kruševac

TKR „FOX“

1003

Kruševac

Разлози за одбијање понуде
Конкурсном документацијом, као 4.додатни услов,
предвиђено је доказивање да су понуђени производи израђени
у складу са стандардима ISO:9001, ISO: 14001, OHSAS: 18001,
што значи да је требало доставити сертификате из области
производње ових производа. Понуђач је доставио сертификат
ISO:9001 из области производње, а друга два из области
трговине, тако да понуда не испуњава 4. додатни услов, па
сходно томе није прихватљива.
Понуђач је доставио сертификате ISO:9001, ISO: 14001,
OHSAS: 18001, који се односе на област трговине, а не на
област производње, тако да 4. додатни услов није испуњен, те
понуда није прихватљива.

4) Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена
Ранг листа понуђача :
Назив понуђача
1.
2.

-

Понуђена цена без ПДВ-а
-

5) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да за јавну набавку бр. ЈНМВ
1.1.4/2016- ХЕМИЈСКА СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ- партија
бр.1.Средства за дезинфекцију, није прибављена ниједна прихватљива понуда,

односно, нису испуњени услови за доделу уговора, сходно члану 107.ст.3. Закона о
јавним набавкама. Комисија предлаже обуставу поступка.
Орган управљања наручиоца прихватио је предлог Комисије за јавне набавке , те је на
основу законског овлашћења донео одлуку о обустави поступка.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке понуђач може наручиоцу
поднети захтев за заштиту права
у року од 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Директор:
Весна Живковић, спец.струк.васпитач

Наручилац

ПУ “НАТА ВЕЉКОВИЋ“

Адреса

Босанска 21

Место

КРУШЕВАЦ

Број одлуке

ОД 1.1.4/2016-2

Датум

10.03.2016.

На основу члана 109. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/12 )
директор ПУ „Ната Вељковић“ Крушевац доноси:

ОДЛУКУ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА
За јавну набавку ЈНМВ 1.1.4/2016- Хемијска средства за одржавање хигијене,
Партија бр.2: Средства за чишћење

Наручилац је дана 12.02.2016.године донео одлуку о покретању поступка јавне
набавке мале вредности бр. ЈНМВ 1.1.4/2016- ХЕМИЈСКА СРЕДСТВА ЗА
ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ.
За наведену јавну набавку наручилац је објавио Позив за подношење понуда на
Порталу Управе за јавне набавке и званичном интернет-сајту Установе. До истека рока
за подношење понуда на адресу наручиоца приспеле су ДВЕ понуде за партију бр.2Средства за чишћење.
Након спроведеног поступка отварања понуда, Комисија за јавне набавке је
приступила стручној оцени понуда и сачинила Извештај бр. И 1.1.4/2016-2 од 09.03.
2016. године, у коме је констатовала да наручилац није прибавио ниједну прихватљиву
понуду, те да нису испуњени услови за доделу уговора, сходно члану 107. став 3.
Закона о јавним набавкама. На основу извештаја комисије, доноси се ова одлука.

6) Подаци о јавној набавци:
Предмет јавне набавке
Редни број јавне набавке
Процењена вредност јавне набавке
(без ПДВ-а)
Вредност уговора о јавној набавци
(без ПДВ-а)
Вредност уговора о јавној набавци
(са ПДВ-ом)

Хемијска средства за одржавање
хигијене, Партија бр.2: Средства за
чишчење

ЈНМВ 1.1.4/2016
850.000,00 дин
-

7) Укупан број поднетих понуда:

2

Назив/име понуђача
Неблаговремене понуде

Благовремене понуде
3.

TKR „FOX“ Kruševac

4.

„HEMOPRODUKT“ DOO Kruševac

-

8) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово
одбијање:
Број под
којим је
понуда
заведена

Подносилац понуде

“HEMOPRODUKT”

1002

Kruševac

TKR „FOX“

1003

Kruševac

Разлози за одбијање понуде
Конкурсном документацијом, као 4.додатни услов,
предвиђено је доказивање да су понуђени производи израђени
у складу са стандардима ISO:9001, ISO: 14001, OHSAS: 18001,
што значи да је требало доставити сертификате из области
производње ових производа. Понуђач је доставио сертификат
ISO:9001 из области производње, а друга два из области
трговине, тако да понуда не испуњава 4. додатни услов, па
сходно томе није прихватљива.
Понуђач је доставио сертификате ISO:9001, ISO: 14001,
OHSAS: 18001, који се односе на област трговине, а не на
област производње, тако да 4. додатни услов није испуњен, те
понуда није прихватљива.

9) Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена
Ранг листа понуђача :
Назив понуђача
1.
2.

-

Понуђена цена без ПДВ-а
-

10) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да за јавну набавку бр. ЈНМВ
1.1.4/2016- ХЕМИЈСКА СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ- партија
бр.2.Средства за чишћење, није прибављена ниједна прихватљива понуда, односно,

нису испуњени услови за доделу уговора, сходно члану 107.ст.3. Закона о јавним
набавкама. Комисија предлаже обуставу поступка.
Орган управљања наручиоца прихватио је предлог Комисије за јавне набавке , те је на
основу законског овлашћења донео одлуку о обустави поступка.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке понуђач може наручиоцу
поднети захтев за заштиту права
у року од 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Директор:
Весна Живковић, спец.струк.васпитач

