Наручилац

Дом здравља «Земун»

Адреса

Рада Кончара бр. 46

Место

Земун

Број одлуке

03/1169-3

Датум

06.05.2019.године

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/12, 14/15, 68/15),
директор Дома здравља «Земун» доноси:
ОДЛУКУ
о додели уговора
За јавну набавку мале вредности бр. 09-1.2.13/2019

" Осигурање и регистрација возила"

Средства за наведену набавку су предвиђена у финансијском плану и плану јн наручиоца
за 2019. годину на конту: 421512;482131.
Процењена вредност јн без ПДВ-а: 441.667,00 динара
ОРН: 66510000 - Услуге осигурања
Врста предмета јавне набавке: услуге
БИРА СЕ КАО НАЈПОВОЉНИЈА понуда понуђача:
бр.03/1159 од дана: 30.04.2019. године „AMK Jedinstvo“ d.o.o.
Образложење
Наручилац је дана 17.04.2019. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набaвке
мале вредности бр. 03/1083, за јавну набавку услуга: " Осигурање и регистрација возила"
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспеле су 2 понуде.
Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила стручној
оцени понуда и сачинила извештај о истој.
У извештају о стручној оцени понуда бр. 03/1169-2 од 06.05.2019. године, Комисија за
јавне набавке је констатовала следеће:
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1) Врста предмета јавне набавке:
Услуге

х

2) Подаци о јавној набавци:
Предмет јавне набавке

" Осигурање и регистрација возила"

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)

09-1.2.13/2019
441.667,00 рсд
411.071,00 рсд
434.610,05 рсд

3) Укупан број поднетих понуда: 2
Назив/име понуђача
Неблаговремене понуде

Благовремене понуде
03/1159 - AMK Jedinstvo d.o.o.- Цара Душана бр. 49, 11080Земун
03/1164 - Група понуђача:
Kompanija Dunav Osiguranje a.d.o. Македонска бр.4,11000Београд
Dunav Auto d.o.o. Благоја Паровића бр.19, 11000-Београд

1.
2.

/
/

4) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово
Број под
којимје
понуда
заведена
03/1164

одбијање:

Подносилац понуде
Група понуђача:
Kompanija Dunav Osiguranje a.d.o. Македонска
бр.4,11000-Београд
Dunav Auto d.o.o. Благоја Паровића бр.19, 11000-Београд

Разлози за одбијање понуде
Понуђач је понудио већу цену од
најповољније понуде.
Понуђена цена без ПДВ-а је:
437.678,00 РСД

5) Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена.

а) Ранг листа понуђача у случају примене критеријума најнижа понуђена цена:

Назив/име понуђача
AMK Jedinstvo d.o.o.- Цара Душана бр. 49, 11080-Земун
Група понуђача:
Kompanija Dunav Osiguranje a.d.o. Македонска бр.4,11000Београд
Dunav Auto d.o.o. Благоја Паровића бр.19, 11000-Београд

Понуђена цена (без ПДВ-а)
411.071,00 рсд

437.678,00 РСД
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6) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија

Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда
понуђача:
AMK Jedinstvo d.o.o.- Цара Душана бр. 49, 11080-Земун

да је одговарајућа, без недостатака, прихватљива по цени 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.03/1159 од 30.04.2019.године понуђачa AMK Jedinstvo d.o.o.- Цара Душана бр. 49,
11080-Земун, бира као најповољнија.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
Да

Не x

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке понуђач може наручиоцу
поднети захтев за заштиту права
у року од 5 дана од дана пријема исте.
Предмет обрадио:
_______________
Милош Петковић

в.д.Директора Дома здравља
«Земун»
__________________________
Др Александра Цветковић
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