Наручилац

Дом здравља «Земун»

Адреса

Рада Кончара бр.46

Место

Земун

Број извештаја

03/3494-2

Датум

10.11.2016.године

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр.124/2012,14/2015 и
68/2015), директор Дома здравља «Земун» доноси:
ОДЛУКУ

о додели уговора

Услуге: „Текуће поправке и одржавање медицинске опреме (и резервни делови)“
Број ЈН: 13-7/2016.
Предмет јавне набавке: Услуге- „Текуће поправке и одржавање медицинске опреме (и
резервни делови)“
Процењене вредности: 3.318.333,00 динара без ПДВ-а.
Критеријум за избор најповољније понуде: економски најповољнија понуда.
Ознака из општег речника набавке: 50421000 – Услуге поправке и одржавања медицинске
опреме (и резервни делови)
Партије: Јавна је обликована по партијама. Набавка је подељена на 14 (четрнаест) партија.
БИРА СЕ КАО НАЈПОВОЉНИЈА понуда понуђача за

Партија 1 - Медицински апарати у служби физикалне медицине,
произвођача Eletronik Design
Партија 2 - Медицински апарати у служби физикалне медицине и
остало
Партија 3 - ЕКГ апарати и дефибрилатори
Партија 4 - Стерилизатори
Партија 5 - Офтамолошки апарати
Партија 6 - Тензиометри и остало
Партија 7 - Ултразвук апарати
Партија 8 - Ултразвук апарати Samsung medison
Партија 9 - Ултразвук апарати Esaоte
Партија 10 - Рендген апарати
Партија 11 - Мамограф и негатоскоп
Партија 12 - Систем за дигитализацију мамографа
Партија 13 - Апарат за мерење густине костију
Партија 14 - Апарати у служби здравствене заштите радника

„Eletronic Design Medical“d.o.o.
Заједничка понуда: „Taurunum Med Active
SZR“; „DDJ X Ray Imaging“ i „Vegex“ d.o.o.
Заједничка понуда: „Taurunum Med Active
SZR“; „DDJ X Ray Imaging“ i „Vegex“ d.o.o.
Заједничка понуда: „Taurunum Med Active
SZR“; „DDJ X Ray Imaging“ i „Vegex“ d.o.o.
Обустава поступка за предметну партију
Обустава поступка за предметну партију
Обустава поступка за предметну партију
„AB Trade“ d.o.o.
„Medicom” d.o.o.
Заједничка понуда: „Taurunum Med Active
SZR“; „DDJ X Ray Imaging“ i „Vegex“ d.o.o.
„Tim CO“d.o.o.
„Beolaser“d.o.o.
Обустава поступка за предметну партију
Обустава поступка за предметну партију

Детаљан приказ дат је за сваку партију посебно.
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Образложење
Наручилац је дана 28.09.2016. године, донео Одлуку о покретању поступка јавне набaвке,
добара, број 03/3081 – „Текуће поправке и одржавање медицинске опреме (и резервни делови)“
обликована по партијама редни број ЈН 13-7/2016.
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспело је 11 понуда.
Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавну набавку приступила је стручној
оцени понуда и сачинила извештај о истој.
У извештају о стручној оцени понуда бр. 03/3494 од 10.11.2016.године, Комисија за
предметну јавну набавку констатовала је следеће:
Избор најповољнијег понуђача, наручилац је вршио по критеријуму економски
наповољније понуде, са елементима критеријума, како следи:
1. Вредност радног сата........................................................................ до 10 пондера
2. Укупна вредност обавевезне листе делова
и материјала, ..................................................................................... до 90 пондера
а) Методологија оцењивања елемента критеријума „Вредност радног сата“ је следећа:
најнижа понуђена вредност радног сата
Улупан број пондера УКП1 = ------------------------------------------------------вредност сата понуде која се оцењује

* 10

Понуђачи ће понудити одговарајућу цену радног сата за рад у поступку одржавања и
поправки апарата, па ће се тако и оцењивати.
б) Методологија оцењивања елемента критеријума „Укупна вредност обавевезне листе
делова и материјала“ је следећа:
„најнижа укупна вредност обавевезне
листе делова и материјала“
Улупан број пондера УКП2 = ----------------------------------------------------------------* 90
„Укупна вредност обавевезне
листе делова и материјала“ понуде која се оцењује
Укупан број пондера, за избор најповољнијег понуђача, односно, за рангирање
најповољнијег понуђача, добија се сабирањем укупног броја пондера остцварених по
основу понуђене вредности радног сата и укупног броја пондера остварених по основу
укупне цене – укупне вредности свих делова са обавезне листе делова.
Улупан број пондера: УКП = УКП1 + УКП2
Дакле, рангирање понуђача ће се вршити на основу наведене претходне формуле, односно,
на основу укупног броја пондера који је остварен по основу понуђене вредности радног
сата и понуђене укупне вредности свих делова, са листе обавезних делова. Најповољнијем
понуђачу, изабраном по наведеној методологији, биће додељен уговор.
Овако изабран наповољнији понуђач, закључиће уговор за одржавање апарата у вредности,
која је унапред одређена.
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1) Подаци о јавној набавци:
„ Текуће поправке и одржавање медицинске
опреме (и резервни делови)“ ОРН: 50421000

Предмет јавне набавке
Редни број јавне набавке
Подаци из плана набавке
Процењена вредност јавне набавке
(без ПДВ-а)
2) Укупан број поднетих понуда:
Број под којим
је
понуда
заведена
1. 03/3472
2. 03/3473
3. 03/3475
4. 03/3477
5. 03/3484
6. 03/3485
7. 03/3487
8. 03/3488
9. 03/3490
10. 03/3492

11.03/3493

13-7/2016
Средства за наведену набавку су предвиђена у
Финансијском плану и Плану јн наручиоца за
2016. годину на конту: 42525, Позиција: 1.2.7.
3.318.333,00

11

Назив или шифра понуђача

Датум
пријема

Час

„AB Trade“ d.o.o. - Билећка 14 – 11050-Београд
„Medicom” d.o.o. - Поцерска 3 – 15000-Шабац
„DEM” d.o.o. – Раковачка 32 – 21000-Нови Сад
„Senzal Trade“ d.o.o. – Илије Стојадиновића 51 - Београд
„Medisal“d.o.o. – Скојевска 23 - 11271-Сурчин
„Tim CO“d.o.o.- Јована Рајића 5ц-11000-Београд
„Beolaser“d.o.o.-Трговачка 16а – 11147-Београд
„MC Company“ d.o.o. - Задругарска бб -11080- Земун
„Eletronic Design Medical“d.o.o.-Карађорђев Трг 9/61-11080Земун
Заједничка понуда: „Taurunum Med Active SZR“Гробљанска 6 – 11272-Добанови ; „DDJ X Ray Imaging“
18000-Ниш i „Vegex“ d.o.o. 11000-Београд
„Milcommerc LTD“ d.o.o. – Отона Жупанчића 21а – 11070Нови Београд

02.11.2016.
02.11.2016.
02.11.2016.
02.11.2016.
03.11.2016.
03.11.2016.
03.11.2016.
03.11.2016.
03.11.2016.

08:40
09:15
09:45
09:50 Пошта
08:30
08:35
08:55
09:05
09:20

03.11.2016.

09:45

03.11.2016.

09:53
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Партија 1
Медицински апарати у служби физикалне медицине, произвођача Eletronik Design
Подаци о јавној набавци:
„ Текуће поправке и одржавање медицинске опреме
(и резервни делови)“ ОРН: 50421000
Предмет јавне набавке
Процењена вредност јавне набавке
(без ПДВ-а)
(средства која ће бити уговорена са
најповољнијим понуђачем)
150.000,00 динара
1.Укупан број поднетих понуда: 2
Назив/име понуђача

1.
2.

Благовремене понуде
„Eletronic Design Medical“d.o.o. Карађорђев Трг 9/61-11080-Земун

Неблаговремене понуде

Заједничка понуда: „Taurunum Med Active SZR“-Гробљанска 6 – 11272Добанови; „DDJ X Ray Imaging“ 18000-Ниш i „Vegex“ d.o.o. 11000-Београд

Број под
којим је
понуда
заведена
03/3492

/
/

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

Подносилац понуде
Разлози за одбијање понуде
Заједничка понуда: „Taurunum Med Active Понуда Понуђача је неприхватљива јер није доставио
SZR; „DDJ X Ray Imaging“ i „Vegex“ d.o.o.
доказ-овлашћење од произвођача опреме.
Понуђена цена радног сата без ПДВ-а је:300,00 рсд
Понуђена Укупна вредност обавевезне листе делова и
материјала без ПДВ-а је: 154.316,00рсд
3. Критеријум за оцењивање понуде је: економски наповољнија понуда.
1.000,00 = 1 * 10 = 10 пондера за вредност радног сата
1.000,00
598.680,60 = 1*90=90 пондера за вредност листе делова
598.680,60
10+90=100 Укупан број пондера
а) Ранг листа понуђача у случају примене критеријума економски наповољнија понуда.
Назив/име понуђача
Понуђена цена (без ПДВ-а)
03/3490 „Eletronic Design Medical“d.o.o.
1.
100 број пондера
4. Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија
Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда понуђача

„Eletronic Design Medical“d.o.o. Карађорђев Трг 9/61-11080-Земун
и предлаже наручиоцу његов избор.
Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за предметну јавну набавку, те је на
основу законског овлашћења донело одлуку о додели уговора, којом се понуда бр. 03/3490 од
03.11.2016.године понуђачa „Eletronic Design Medical“d.o.o., ул. Карађорђев Трг 9/61, бира као
најповољнија.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача:
Да

Не

x
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Партија 2 – Медицински апарати у служби физикалне медицине и остало
Подаци о јавној набавци:
Предмет јавне набавке
Процењена вредност јавне набавке
(без ПДВ-а)
(средства која ће бити уговорена са
најповољнијим понуђачем)

„ Текуће поправке и одржавање
медицинске опреме (и резервни делови)“
ОРН: 50421000

200.000,00 динара

1)Укупан број поднетих понуда: 3
Назив/име понуђача
Благовремене понуде
„Eletronic Design Medical“d.o.o. Карађорђев Трг 9/61-11080-Земун

Неблаговремене понуде

Заједничка понуда: „Taurunum Med Active SZR“-Гробљанска 6 – 11272Добанови; „DDJ X Ray Imaging“ 18000-Ниш i „Vegex“ d.o.o. 11000-Београд
„MC Company“ d.o.o. - Задругарска бб -11080- Земун

/
/
/

2) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово
одбијање: НЕМА
3) Критеријум за оцењивање понуде је : економски наповољнија понуда.
1.Понуђач „MC Company“ d.o.o.
300,00 = 0,3 * 10 = 3 пондера за вредност радног сата
1.000,00
48.396,00 = 0,37*90=33 пондера за вредност листе делова
132.000,00
3+33=36 Укупан број пондера
2. Понуђач „Eletronic Design Medical“d.o.o.
300,00
1.000,00

= 0,3 * 10 = 3 пондера за вредност радног сата

48.396,00 = 0,14*90=13 пондера за вредност листе делова
338.803,50
3+13=16 Укупан број пондера
________________________________________________________________________
3. Понуђач Заједничка понуда: „Taurunum Med Active SZR“, „DDJ X Ray Imaging“ i
„Vegex“ d.o.o.
300,00
300,00

= 1 * 10 = 10 пондера за вредност радног сата
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48.396,00 = 1*90=90 пондера за вредност листе делова
48.396,00
10+90=100 Укупан број пондера
________________________________________________________________________
а) Ранг листа понуђача у случају примене критеријума: економски наповољнија понуда.
03/3492
03/3488
03/3490

Заједничка понуда: „Taurunum Med Active
SZR“, „DDJ X Ray Imaging“ i „Vegex“ d.o.o.
„MC Company“ d.o.o.
„Eletronic Design Medical“d.o.o.

100 број пондера
36 број пондера
16 број пондера

3) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија
Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда
понуђача
Заједничка понуда: „Taurunum Med Active SZR“-Гробљанска 6 – 11272-Добанови ; „DDJ X
Ray Imaging“ 18000-Ниш i „Vegex“ d.o.o. 11000-Београд
и предлаже наручиоцу његов избор.
Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за предметну јавну набавку, те
је на основу законског овлашћења донело одлуку о додели уговора, којом се понуда бр.
03/3492 од 03.11.2016.године понуђачa Заједничка понуда: „Taurunum Med Active SZR“,
„DDJ X Ray Imaging“ i „Vegex“ d.o.o., бира као најповољнија.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача:
Да

Не

x

6 / 14

Партија 3 – ЕКГ апарати и дефибрилатори
Подаци о јавној набавци:
Предмет јавне набавке
Процењена вредност јавне набавке
(без ПДВ-а)
(средства која ће бити уговорена са
најповољнијим понуђачем)

„ Текуће поправке и одржавање
медицинске опреме (и резервни делови)“
ОРН: 50421000

250.000,00 динара

1) Укупан број поднетих понуда: 3
Назив/име понуђача
Неблаговремене понуде
Благовремене понуде
Заједничка понуда: „Taurunum Med Active SZR“-Гробљанска 6 –
/
11272-Добанови ; „DDJ X Ray Imaging“ 18000-Ниш i „Vegex“ d.o.o.
11000-Београд
„DEM” d.o.o. – Раковачка 32 – 21000-Нови Сад
/
„Medisal“d.o.o. – Скојевска 23 - Сурчин
/
2) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово
одбијање: НЕМА
3) Критеријум за оцењивање понуде је : економски наповољнија понуда.
1.Понуђач „DEM” d.o.o.
300,00
3.150,00

= 0,09 * 10 = 0,95 пондер за вредност радног сата

34.430,00 = 0,10*90=9 пондера за вредност листе делова
313.900,00
0,95+9=9,95 Укупан број пондера
2. Понуђач „Medisal“d.o.o.
300,00
4.000,00

= 0,075 * 10 = 0,75 пондера за вредност радног сата

34.430,00 = 0,10*90=9 пондера за вредност листе делова
316.440,00
0,75+9=9,75 Укупан број пондера
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2. Понуђач Заједничка понуда: „Taurunum Med Active SZR“, „DDJ X Ray
Imaging“ i „Vegex“ d.o.o.
300,00
300,00

= 1 * 10 = 10 пондера за вредност радног сата

34.430,00 = 1*90=90 пондера за вредност листе делова
34.430,00
10+90=100 Укупан број пондера
________________________________________________________________________
а) Ранг листа понуђача у случају примене критеријума: економски наповољнија
понуда.
03/3492 „Taurunum Med Active SZR“-Гробљанска 6 Добанови и
„Vegex“d.o.o.-Кумодрашка 184/1-Београд
03/3475
„DEM” d.o.o. – Раковачка 32 – 21000-Нови Сад
03/3484

„Medisal“d.o.o. – Скојевска 23 - Сурчин

100 број пондера
9,95 број пондера
9,75 број пондера

4)Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија
Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда
понуђача
Заједничка понуда: „Taurunum Med Active SZR“-Гробљанска 6 – 11272-Добанови ; „DDJ
X Ray Imaging“ 18000-Ниш i „Vegex“ d.o.o. 11000-Београд
и предлаже наручиоцу његов избор.
Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за предметну јавну набавку, те
је на основу законског овлашћења донело одлуку о додели уговора, којом се понуда бр.
03/3492 од 03.11.2016.године понуђачa Заједничка понуда: „Taurunum Med Active SZR“,
„DDJ X Ray Imaging“ i „Vegex“ d.o.o., бира као најповољнија.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача:
Да

Не

x
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Партија 4 – Стерилизатори
Подаци о јавној набавци:

„ Текуће поправке и одржавање
медицинске опреме (и резервни делови)“
ОРН: 50421000

Предмет јавне набавке
Процењена вредност јавне набавке
(без ПДВ-а)
(средства која ће бити уговорена са
најповољнијим понуђачем)

200.000,00 динара

1)Укупан број поднетих понуда: 1
Назив/име понуђача
Благовремене понуде
Заједничка понуда: „Taurunum Med Active SZR“-Гробљанска 6 – 11272-Добанови ;
„DDJ X Ray Imaging“ 18000-Ниш i „Vegex“ d.o.o. 11000-Београд

Неблаговремене
понуде
/

2)Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:
НЕМА
3)Критеријум за оцењивање понуде је : економски наповољнија понуда.
300,00 = 1 * 10 = 10 пондера за вредност радног сата
300,00
22.250,00 = 1*90=90 пондера за вредност листе делова
22.250,00
10+90=100 Укупан број пондера
а) Ранг листа понуђача у случају примене критеријума: економски наповољнија понуда.
03/3492

„Taurunum Med Active SZR“-Гробљанска 6 Добанови и
„Vegex“d.o.o.-Кумодрашка 184/1-Београд

100 број пондера

4)Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија
Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда понуђача
Заједничка понуда: „Taurunum Med Active SZR“-Гробљанска 6 – 11272-Добанови ; „DDJ X Ray
Imaging“ 18000-Ниш i „Vegex“ d.o.o. 11000-Београд
и предлаже наручиоцу његов избор.
Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за предметну јавну набавку, те је на
основу законског овлашћења донело одлуку о додели уговора, којом се понуда бр. 03/3492 од
03.11.2016.године понуђачa Заједничка понуда: „Taurunum Med Active SZR“, „DDJ X Ray Imaging“
i „Vegex“ d.o.o., бира као најповољнија.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача:
Да

Не

x
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Партија 8- Ултразвук апарати Samsung medison
Подаци о јавној набавци:
Предмет јавне набавке
Процењена вредност јавне набавке
(без ПДВ-а)
(средства која ће бити уговорена са
најповољнијим понуђачем)

„ Текуће поправке и одржавање медицинске
опреме (и резервни делови)“
ОРН: 50421000

350.000,00 динара

1) Укупан број поднетих понуда: 1
Назив/име понуђача
Неблаговремене понуде

Благовремене понуде
„AB Trade“ d.o.o. - Билећка 14 - Београд

/

2) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово
одбијање: НЕМА
3) Критеријум за оцењивање понуде је: економски наповољнија понуда.
4.500,00
4.500,00

= 1 * 10 = 10 пондера за вредност радног сата

984.000,60 = 1*90=90 пондера за вредност листе делова
984.000,60
10+90=100 Укупан број пондера
а) Ранг листа понуђача у случају примене критеријума економски наповољнија понуда.
03/3472

„AB Trade“ d.o.o. - Билећка 14, Београд

100ој пондера

4) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија
Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда
понуђача:
„AB Trade“ d.o.o. - Билећка 14, 11050-Београд
и предлаже наручиоцу његов избор.
Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за предметну јавну набавку, те
је на основу законског овлашћења донело одлуку о додели уговора, којом се понуда бр. 03/3472 од
02.11.2016.године понуђачa „AB Trade“ d.o.o., ул. Билећка 14, бира као најповољнија.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача:
Да

Не

x
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Партија 9- Ултразвук апарати Esaоte
Подаци о јавној набавци:

„ Текуће поправке и одржавање медицинске
опреме (и резервни делови)“
ОРН: 50421000

Предмет јавне набавке
Процењена вредност јавне набавке
(без ПДВ-а)
(средства која ће бити уговорена са
најповољнијим понуђачем)

100.000,00 динара

1) Укупан број поднетих понуда: 1
Назив/име понуђача
Неблаговремене понуде

Благовремене понуде
„Medicom” d.o.o. - Поцерска 3 - Шабац

/

2) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово
одбијање: НЕМА
3) Критеријум за оцењивање понуде је: економски наповољнија понуда.
5.500,00
5.500,00

= 1 * 10 = 10 пондера за вредност радног сата

806.500,00 = 1*90=90 пондера за вредност листе делова
806.500,00
10+90=100 Укупан број пондера
а) Ранг листа понуђача у случају примене критеријума економски наповољнија понуда.
03/3473

„Medicom” d.o.o. - Поцерска 3 - Шабац

100 број пондера

4) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија
Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда
понуђача:
„Medicom” d.o.o. - Поцерска 3. – 15000-Шабац
и предлаже наручиоцу његов избор.
Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за предметну јавну набавку, те
је на основу законског овлашћења донело одлуку о додели уговора, којом се понуда бр. 03/3473 од
02.11.2016.године понуђачa „Medicom” d.o.o., ул. Поцерска 3, бира као најповољнија.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача:
Да

Не

x
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Партија 10 – Рендген апарати
Подаци о јавној набавци:

„ Текуће поправке и одржавање медицинске опреме
(и резервни делови)“
ОРН: 50421000

Предмет јавне набавке
Процењена вредност јавне набавке
(без ПДВ-а)
(средства која ће бити уговорена са
најповољнијим понуђачем)

400.000,00 динара

1)Укупан број поднетих понуда: 1
Назив/име понуђача
Благовремене понуде
Заједничка понуда: „Taurunum Med Active SZR“-Гробљанска 6 – 11272-Добанови
; „DDJ X Ray Imaging“ 18000-Ниш i „Vegex“ d.o.o. 11000-Београд

Неблаговремене понуде
/

1) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово
одбијање: НЕМА
2) Критеријум за оцењивање понуде је : економски наповољнија понуда.
= 1 * 10 = 10 пондера за вредност радног сата

300
300

81.500,00 = 1*90=90 пондера за вредност листе делова
81.500,00
10+90=100 Укупан број пондера
а) Ранг листа понуђача у случају примене критеријума: економски наповољнија понуда.

03/3492

Заједничка понуда: „Taurunum Med Active SZR“-Гробљанска 6 – 11272Добанови ; „DDJ X Ray Imaging“ 18000-Ниш i „Vegex“ d.o.o. 11000-Београд

100 број пондера

3) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија

Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда понуђача:

Заједничка понуда: „Taurunum Med Active SZR“-Гробљанска 6 – 11272-Добанови ; „DDJ X Ray
Imaging“ 18000-Ниш i „Vegex“ d.o.o. 11000-Београд
и предлаже наручиоцу његов избор.
Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за предметну јавну набавку, те је на
основу законског овлашћења донело одлуку о додели уговора, којом се понуда бр. 03/3492 од
03.11.2016.године понуђачa Заједничка понуда: „Taurunum Med Active SZR“, „DDJ X Ray Imaging“
i „Vegex“ d.o.o., бира као најповољнија.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача:
Да

Не

x
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Партија 11 – Мамограф и негатоскоп
Подаци о јавној набавци:

„ Текуће поправке и одржавање медицинске
опреме (и резервни делови)“
ОРН: 50421000

Предмет јавне набавке
Процењена вредност јавне набавке
(без ПДВ-а)
(средства која ће бити уговорена са
најповољнијим понуђачем)

200.000,00 динара

1) Укупан број поднетих понуда: 1
Назив/име понуђача
Благовремене понуде
„Tim CO“d.o.o.- Јована Рајића 5ц-11000-Београд

Неблаговремене понуде
/

2) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово
одбијање: НЕМА
3) Критеријум за оцењивање понуде је : економски наповољнија понуда.
5.850,00
5.850,00

= 1 * 10 = 10 пондера за вредност радног сата

665.210,00 = 1*90=90 пондера за вредност листе делова
665.210,00
10+90=100 Укупан број пондера
а) Ранг листа понуђача у случају примене критеријума: економски наповољнија понуда.
03/3485 „Tim CO“d.o.o.- Јована Рајића 5ц-11000Београд

100 број пондера

4) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија
Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда
понуђача:
„Tim CO“d.o.o.- Јована Рајића 5ц-11000-Београд
и предлаже наручиоцу његов избор.
Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за предметну јавну набавку, те
је на основу законског овлашћења донело одлуку о додели уговора, којом се понуда бр. 03/3490 од
03.11.2016.године понуђачa „Tim CO“d.o.o., ул. Јована Рајића 5ц, бира као најповољнија.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача:
Да

Не

x
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