СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ
„КОВИН“ КОВИН
Број: 01-2141/25
Датум: 14.08.2019.

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама, в.д. директора Специјалне болнице за
психијатријске болести „Ковин“ у Ковину доноси:

ОДЛУКУ
о додели уговора
Уговор о јавној набавци хране и прехрамбених производа за партију 2. Полутрајни месни производи додељује се понуђачу: Кланица и прерада меса
„Недељковић“ Шашинци, ул. Змај Јовина бр.13, који је поднео понуду број 01-2141/11
од 19.07.2019. године.
Образложење:
Наручилац је дана 03.07.2019. године донео одлуку о покретању преговарачког
поступка без објављивања јавног позива за подношење понуда, сагласно члану 36. став
1 тачка 3 Закона о јавним набавкама, зајавну набавку хране и прехрамбених производа
бр.01-2141/3, обликоване по партијама: 1. - Воће и поврће, 2. - Полутрајни месни
производи и 3. - Месо пилеће.
За наведену јавну набавку наручилац је, у складу са Законом, објавио обавештење о
покретању поступка и конкурсну документацију на Порталу јавних набавки и на својој
интернет страници.
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспеле су 3 (три) понуде
за партију 2. - Полутрајни месни производи. Неблаговремених понуда није било.
Након спроведеног отварања понуда и поступка преговарања, Комисија за јавне
набавке је приступила стручној оцени понуда и сачинила извештај о истом.
У извештају о стручној оцени понуде бр. 01-2141/23 од 14.08.2019. године, Комисија за
јавну набавку је констатовала следеће:
1. Подаци о јавној набавци:
Предмет јавне набавке
Редни број јавне набавке
Процењена вредност ЈН
(без ПДВ-а)
Вредност најповољније понуде (без ПДВа)
Вредност најповољније понуде (са ПДВом)

Храна и прехрамбени производи
партија 2. Полутрајни месни производи
1.1.9.-2019-2
1.238.000,00
1.038.000,00
1.245.600,00

2. Основни подаци о понуђачима:
_________________________________ Назив/име понуђача________________________________
1. Кланица и прерада меса „Недељковић“ Шашинци, ул. Змај Јовина бр.13, бр.понуде код
наручиоца: 01-2141/11 од 19.07.2019.год., запартију 2.____________________________________
2. ,,Kovix“BOO Ковин, ул. ЈБПО бр.12, бр.понуде код наручиоца: 01-2141/14 од 30.07.2019.год.,
за партије l.,2. и 3.___________________________________________________________
3. „Паланка промет“ДОО Смедеревска Паланка, ул. Змај Јовина бр.14, бр.понуде код наручиоца:
01-2141/15 од 30.07.2019.год„ запартије l.,2. и 3._________________________________________

3. Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене, разлози за њихово
одбијање и понуђена цена:

Број под
којим је
понуда
заведена
01-2141/15

Подносилац понуде

Понуђена
цена
без ПДВ-а

„Паланка
промет“ДОО
Смедеревска Паланка,
ул. Змај Јовина бр.14

Партија 2. 1.048.200,00

Разлози за одбијање понуде

Понуда је неприхватљива. Понуђач „Паланка
промет“ДОО није доставио доказе да испуњава
обавезан услов за учествовање у ЈН из члана 75.
ЗЈН - дозволу надлежног органа за обављање
делатности, који је захтеван на страни 4. и 5.
конкурсне документације под тачком 4.
У услову 1 б) захтевано је да су објекти за
производњу и промет хране уписани у Централни
регистар објеката. Као доказ за наведни услов
тражена је Потврда о упису објекта у централни
регистар објеката Министарства пољопривреде и
заштите животне средине (раније Министарство
пољопривреде, трговине,шумарства и
водопривреде), коју издаје Министарство
пољопривреде и заштите животне средине.
У услову 2 б) захтевано је да, за партије 2. и 3.,
понуђач има обезбеђен пословни простор у којем
су испуњени услови за производњу или промет на
велико и складиштење прехрамбених производа
животињског порекла. Као доказ за наведени
услов тражено је Решење Министарства
пољопривреде и заштите животне средине —
Управа за ветерину о испуњавању ветеринарско санитарних услова објекта и упису објекта у
регистар одобрених објеката са податком о
ветеринарском контролном броју (раније
Министарство пољопривреде, трговине,
шумарства и водопривреде ) и да понуђач мора
доставити доказ о власништву или копије Уговора
о закупу објекта.

Ни после упућеног дописа од стране наручиоца за
додатним објашњењем бр. 01-2141/20 од
05.08.2019. год., понуђач „Паланка промет“ДОО
није доставио доказе да испуњава услове из члана
75. ЗЈН нити дао потврдан одговор да је предузеће
одобрено и регистровано за прераду или
складиштење хране животињског порекла у
тренутку подношења понуде.

4. Критеријум за оцењивање понуда:

Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена.
Уколико два или више Понуђача поднесу понуду са истом понуђеном ценом предност ће
имати понуда Понуђача који је понудио краћи рок испоруке, уколико су понудили и исти
рок испоруке предност ће имати понуда Понуђача који је раније поднео понуду.

Ранг листа понуђача након поступка преговарања у случају примене критеријума
најнижа понуђена цена:

Партија 2. - Полутрајни месни производи
Назив/име понуђача
1. Кланица и прерада меса „Недељковић“
Шашинци, ул. Змај Јовина бр.13
2.„Kovix“DOO Ковин, ул. ЈБПО бр.12

Понуђена цена
1.038.000,00 динара без ПДВ-а
1.231.840,00 динара без ПДВ-а

5. Назив, односно име понуђача коме се додељује уговор:
Комисија после разматрања и стручне оцене констатује да је најповољнија понуда за
партију 2. Полутрајни месни производи коју је поднео понуђач Кланица и прерада меса
„Недељковић“ Шашинци, ул. Змај Јовина бр.13. Вредност понуде износи 1.038.000,00
динара без ПДВ-а, са ПДВ-ом 1.245.600,00 динара, рок плаћања 90 дана од дана
службеног пријема рачуна, а рок испоруке 1 дан од дана пријема поруџбенице.

Комисија је предложила в.д. директора да донесе Одлуку о додели уговора о
купопродаји хране и прехрамбених производа за партију 2. Полутрајни месни
производи понуђачу Кланица и прерада меса „Недељковић“ из Шашинаца.

На основу изнетог, прихвата се извештај о стручној оцени Комисије и доноси Одлука
као у изреци.

ПОУКА 0» ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од 10 дана од
дана објављивања исте на Порталу јавних набавки.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији.
Поступак заштите права детаљно је регулисан одредбама чланова 138-167 ЗЈН-а.

Сачинио:
Стручни сарадник за јавне набавке
Весна Костандинав
_
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Оверава:
Дипломирани економиста за
Финанијско ртуЉводствене
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Оверава:
Руководилац техничког и
Инвестициоцог одржавања
Сл^брданДрсић, дипл. инг. пољопривреде

