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Број: 1- 139
Датум: 13.05.2019.
У поступку јавне набавке ДОБАРА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 3-19 – набавка
СТЕРЕОМИКРОСКОПА, на основу члана 108. став 1. Закона о јавним набавкама (''Сл.
гласник РС'' број 124/12, 14/15 и 68/15), директор Ветеринарског специјалистичког институт
``Краљево``, Жичка 34, Краљево, доноси

О Д Л У К У
о додели уговора

1. Додељује се уговор за јавну набавкu мале вредности број 3-19
– набавка
стереомикроскопа, понуђачу GALEN - FOKUS, Београд, Хаџи Милентијева 34.
( матични број 07421460, ПИБ 101547957, текући рачун 325-9500700000549-03 код
Војвођанске банке, овлашћено лице Зденко Тојчић) по следећим условима:
Ред.
бр.
1

НАЗИВ ДОБРА

Јед.
мере

Стереомикроскоп - Leica M205 C са
камером Leica MC 190HD
комад

Коли-чина

Цена
без ПДВ

1

2.148.860,00

 вредност уговора (без ПДВ-а) 2.148.860,00, односно 2.578.632,00 (са ПДВ-ом);
 рок плаћања је 45 дана од дана службеног пријема комплетне исплатне документације.;
 рок испоруке је 30 дана од дана закључивања Уговора.
 Гарантни рок за добро је 24 месеца од дана испоруке добара у лабораторију
корисника .
 рок за отклањање недостатака приликом испоруке је 30 дана од дана од дана пријема
Записника о недостацима;
 рок за решавање рекламације је 30 дана од дана обавештавања о неисправности
телефоном и достављања рекламације путем факса;
 квалитет, начин транспорта и амбалажа, место испоруке и остали услови у свему
према условима из конкурсне документације.

2

Образложење
1.

Предмет јавне набавке је добро - стереомикроскоп, назив и ознаке из Општег речника
набавке:38518200 - Стерео микроскопи или дисекцијски светлосни микроскопи.

2. Укупна процењена вредност јавне набавке је 2.500.000,00 динара без ПДВ-а , односно
3.000.000,оо динара са ПДВ-ом.
3. Новчана средства за предметну набавку су обезбеђена финансијским планом ВСИ
«Краљево», и налазе се у Плану јавних набавки ВСИ «Краљево» број 5-2/4/19.
4. Како је наведена вредност – вредност набавке на годишњем нивоу испод 5.000.000,00
динара, наручилац је донео одлуку да се набавка предметног добара спроведе у поступку
јавне набавке мале вредности.
5. Позив за подношење понуда је објављен на Порталу јавних набавки и интернет страни
Ветеринарског специјалистичкког института «Краљево«.
6. У предвиђеном року за подношење понуда до 12:00 часова дана 07.05.2019.године
Наручиоцу су пристигле 2 (две) понуде следећих понуђача:
1.

Понуда без броја од 24.04.2019. године од понуђача MEGA SOLUTION DOO
Нови Београд, Шидска 10, достављена наручиоцу post exspress-om дана
25.04.2019. године у 10:20 часова, заведена под бројем 2-141.
2. Понуда број LM-605/2019 од 06.05.2019. године од понуђача GALEN - FOKUS,
Београд, Хаџи Милентијева 34, достављена непосредно наручиоцу дана
08.05.2019. године у 11:05 часова, заведена под бројем 2-149.
Отварање понуде комисијски је извршено дана 07.05.2019. године са почетком у 12,15
часова, о чему је у складу са чланом 104. Закона о јавним набавкама, сачињен записник о
отварању понуда .
Записника је достављен понуђачима електронском поштом у законском року.
7. Прегледом и стручном оценом понуде комисија је утврдила:
1. Понуда без броја од 24.04.2019. године од понуђача MEGA SOLUTION DOO Нови
Београд, Шидска 10, достављена наручиоцу post exspress-om дана 25.04.2019. године у
10:20 часова, заведена под бројем 2-141. је благовремена, али је неодговарајућа због тога
што техничке карактеристике понуђеног микроскопа не одговарају захтеваној
спецификацији.
2. Понуда Понуда број LM-605/2019 од 06.05.2019. године од понуђача GALEN - FOKUS,
Београд, Хаџи Милентијева 34, достављена непосредно наручиоцу дана 08.05.2019.
године у 11:05 часова, заведена под бројем 2-149, је прихватљива, тј. нема битне
недостатке, одговарајућа је, не ограничава права наручиоца или обавезе понуђача, и не
прелази износ процењене вредности набавке.
8. Имајући у виду наведено, комисија је констатовала:
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-

да су пристигле две понуде, једна прихватљива и једна неодговарајућа понуда;
да су се на основу члана 107. став 1. ЗЈН стекли услови за доделу уговора.

9. Прихватљива понуда је, применом критеријума "најнижа понуђена цена" оцењена, и као
једина прихватљива понуда постала прворангирана према следећем:
Ред.
бр.

ПОНУЂАЧ

ВРЕДНОСТ
ПОНУДЕ без ПДВ-а

РАНГ

добро – Стереомикроскоп - Leica M205 C са камером Leica MC 190HD,
1.

GALEN - FOKUS, Београд, Хаџи
Милентијева 34.

I

2.148.860,00

На основу наведеног, комисија је предложила да се додели уговор понуђачу GALEN FOKUS, Београд, Хаџи Милентијева 34.
Прихватајући у потпуности извештај и предлог комисије,
диспозитиву.

одлучено је као у

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове Одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од 5 дана од дана
објављивања исте. Захтев подноси наручиоцу, а копију истовремено доставља Републичкој
комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.
ОДЛУКУ објавити на Порталу УЈН и интернет страници Ветеринарског института
«Краљево».

ДИРЕКТОР
Мишо Коларевић

