ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца:

Министарство пољопривреде и заштите животне
средине-Дирекција за националне референтне лабораторије

Адреса наручиоца:

Немањина 22-26, Београд

Интернет страница наручиоца: www.dnrl.minpolj.gov.rs
Врста наручиоца:

Органи државне управе

Број и датум доношења одлуке: 06.08.2015.године
Врста предмета:

Добра

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова,
ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:
Предмет јавне набавке број 1.1.1/2015-III је додела уговора о набавци добара и пратећих услуга и
то:
Добра: 1. Уређај за аутоматску и брзу анализу састава сировог млека и одређивање броја
соматских ћелија у сировом млеку из једног узорка (1 комад), са припадајућим реагенсима за
анализу минимум 10.000 узорака; 2. Уређаји за аутоматско и брзо одређивање укупног броја
бактерија у сировом млеку из једног узорка (2 комада), са припадајућим реагенсима за анализу
минимум 10.000 узорака по уређају (укупно минимум 20.000 узорака).
Пратеће услуге: испорука, инсталација и пуштање у рад, обука.
Oзнака из општег речника набавке: 38434530 - Апарати за анализу млека

Број и датум закључења првобитно закљученог уговора у случају преговарачког поступка
из члана 36. став 1. тач. 4) и 5) Закона:

-/-

Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову примену:
Планом јавних набавки за 2015. годину, наручиоцаДирекција за националне референтне лабораторије, под редним бројем 1.1.1, наведено је спровођење отвореног поступка за доделу уговора о набавци добара - лабораторијских инструмента и
опреме за испитивање квалитета сировог млека.Средства за реализацију јавне набавке обезбеђена су чланом 5. Закона о буџету Републике Србије за 2015. годину („Службени гласник РС“ број 142/2014) и финансијским планом Наручиоца.
Предметном набавком реализује се део капиталне инвестиције из чл. 5 Законом о буџету Републике Србије - прибавља се део неопходне опреме за опремање лабораторија за испитивање квалитета млека по стандардима ЕУ.
Окосницу лабораторијске опреме за испитивања квалитета млека представљају уређаји за аутоматску и брзу анализу састава сировог млека и одређивање броја соматских ћелија у сировом млеку из једног узорка и уређаји за аутоматскo и брзo
одређивање укупног броја бактерија у сировом млеку из једног узорка (у даљем тексту: предметни уређаји), који се набављају са припадајућим хемијским реагенсима за испитивање.
Република Србија - Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде (тадашњи назив) је, у циљу процеса опремања лабораторија за испитивање квалитета млека по стандардима ЕУ, у законској процедури а по закљученим уговорима
(404-02-136/2009-09 од 02.11.2009. године, 404-02-181/2010-09 од 05.11.2010. године, 404-02-118/1/2013-09 од 06.06.2013. године и 404-02-118/2/2013-09 од 06.06.2013. године), набавило 3уређаја за аутоматску и брзу анализу састава сировог
млека и одређивање броја соматских ћелија у сировом млеку CombiFoss FT+400 и 2 уређаја за аутоматско и брзо одређивање укупног броја бактерија BАCТОSCАNу сировом крављем, овчијем и козијем млеку.
Сви предметни урeђajи нaбaвљeни су oд понуђача који је истовремено и прoизвoђaч - FOSS ANALYTICAL A/S, са седиштем у Краљевини Данској, 3400 Hillerod, улица Foss Alle 1, порески идентификациони број 17318179, матични број 73399815,
коме се упућије позив за подношење понуде у овом поступку.
Да би се постигли оптимални услови за рад и економска одрживост рада лабораторија за испитивање млека, неопходна је компатибилност постојеће опреме и опреме која се набавља, а са сврхом повезивањасвих уређаја у техничко технолошка
целину која омогућаватехничку изводљивост анализа,аутоматизацију процеса, аутоматско праћење и упоређивање резултата,смањење трошкова анализа, одржавања и сервисне подршке, обезбеђење финансијске одрживости током
експлоатације, избегавање техничких потешкоћа приликом обављања самих анализа млека исл.
Утврђено је да је FOSS ANALYTICAL A/S једини и искључиви произвођач набављених лабораторијских уређаја, да право на производњу наведеног уређаја никада није пренето на једно или више трећих лица нити таква намера постоји, као и да би
производња наведеног уређаја од стране било ког трећег лица значила повреду права именованог произвођача. Те да би била предмет судског поступка за заштиту искључивих права.
Даље, утврђено је да постоје укупно три произвођача уређаја за аутоматску и брзу анализу састава сировог млека и одређивање броја соматских ћелија у сировом млеку и укупно два произвођача уређаја за аутоматско и брзо одређивање укупног
броја бактерија у сировом млеку, с тим да сви произвођачи своју опрему базирају на оригиналним идејним решењима, због чега нису могућа унакрсна повезивања уређаја различитих произвођача.
Имајући у виду горенаведене околности и одлучне чињенице, набавка опреме која ће обезбедити компатибилностса већ набављеном основном опреме за рад је од кључног значаја за завршетак опремања лабораторије за испитивање млека и
њен будући рад.
Полазећи од чињенице да је, када је у питању кључна опрема лабораторије за испитивање млека, од укупно планираних 8 апарата, 5 уређаја већ набављено од истог произвођача, набавка преостала три уређаја од другог (других) произвођача
значила би немогућност повезивања апарата у јединствено техничко - технолошку целину односно немогућност обављања предметних анализа.
По прибављању релевантних доказа о наведеном, Наручилац се обратио Управи за јавне набавке са захтевом за мишљење о основаности примене преговарачког поступка из члана 36, став 1, тачка 2) Закона о јавним набавкама (број захтева:
404-02-246/2015-13 од 08.06.2015. године).
Управа за јавне набавке је о предметном захтеву одлучила својим актом број 404-02-2189/15 од 25.06.2015. године (заведено код Наручиоца под бројем 48/30.06.2015. године), у коме је изнела мишњење да у конкретном случају постоје технички
разлози услед којих предметну набавку може да испуни само један понуђач, односно да су испуњени услови за примену преговарачког поступка без јавног објављивања позива за подношење понуда, сагласно члану 36, став 1, тачка 2) Закона о
јавним набавкама.
На основу наведеног, Наручилац доноси о Одлуку о покретању преговарачког поступка којим набавља предметне уређаје, док ће за набавку остале опреме прецизиране под редном бројем 1.1.1. Плана набавки, покренути отворени поступак
јавне набавке.

Процењенa вредност јавне набавке:

124.984.429,оо динара без обрачунатог ПДВ-а

Број примљених понуда:

1

- Највиша

1.030.000,оо евра (EUR), односно 123.755.015,оо динара, без обрачунатог
ПДВ-а, по средњем девизном курсу Народне Банке Србије од 120,1505
динара за 1 евро, на дан (31.07.2015.год.) када је започето отварање

- Најнижа

1.030.000,оо евра (EUR), односно 123.755.015,оо динара, без обрачунатог
ПДВ-а, по средњем девизном курсу Народне Банке Србије од 120,1505
динара за 1 евро, на дан (31.07.2015.год.) када је започето отварање

- Највиша

1.030.000,оо евра (EUR), односно 123.755.015,оо динара, без обрачунатог
ПДВ-а, по средњем девизном курсу Народне Банке Србије од 120,1505
динара за 1 евро, на дан (31.07.2015.год.) када је започето отварање

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

- Најнижа

1.030.000,оо евра (EUR), односно 123.755.015,оо динара, без обрачунатог
ПДВ-а, по средњем девизном курсу Народне Банке Србије од 120,1505
динара за 1 евро, на дан (31.07.2015.год.) када је започето отварање

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

4 % од укупне вредности уговора у делу сервисирања понуђене опреме у
гарантном/постгарантном року
Назив подизвођача: „Елинг“ д.о.о.-Београд, Земун, Чуковачка 20
Основни подаци о понуђачу и понуди којој је додељен уговор :
FOSS ANALYTICAL A/S sa sedištem u Kraljevini Danskoj,3400 Hillerod, ulica Foss Alle 1;
-порески идентификациони број 17318179;
-матични број 73399815;
-Број понуде: код понуђача RS 1.1.1/3 од 20.07.2015.год., а код наручиоца 1, од 30.07.2015.године;
-аванс 40 % од уговорене цене,
рок испоруке: 60 дана од дана потписивања уговора,
-рок за инсталацију и пуштање у рад:15 дана од дана испоруке,
-број ангажованих обучених сервисера у Србији: 2 сервисера; рок одзива:2 радна дана од пријема позива,; рок за поправку: 3 радна дана од пријема позива

Период важења уговора:

Од дана закључивања уговора до истека предвиђених гарантног и
постгарантног рока за испоручена добра
- гаранција за испоручена добра износи 2 године,
-постгарантни период износи 7 година од истека гарантног рока

Подаци о начину и року за подношење захтева за заштиту права:
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона , рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана пријема одлуке за учеснике
поступка, односно 10 дана од дана објављивања одлуке о додели уговора на Порталу јавних набавки за подносиоце који нису учествовали у преговарачком
поступку.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 40.000,00 динара (број жиро рачуна: 840 – 30678845-06, шифра плаћања 153
или 253, позив на број: 404-02-298/2015-13, сврха: Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи, корисник: Буџет Републике Србије).
Детаљно упутство за уплату таксе из Републике Србије као и из иностранства дат је на сајту Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки на
адреси: http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

Остале информације:

