РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ,
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
Дирекција за националне референтне лабораторије
Број: 404-02-316/2019-13
Датум: 03.07.2019.
Београд
На основу члана 105. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“бр. 124/2012, 14/2015 и
68/2015), Комисија за јавну набавку саставила је
Извештај о стручној оцени понуда за партију 1
у поступку јавнe набавке мале вредности услуга
Електричарске услуге, бр. 1.2.12/19
Одлуком о покретању поступка јавне набавке директора Дирекције за националне
референтне лабораторије бр. 404-02-316/2019-13 од 18.06.2019. године, покренут је поступак
јавне набавке за набавку електричарских услуга и услуге прављења кућице за смештај боца за
гас. Предметна јавна набавка је подељена на партије и то по следећим процењеним
вредностима: Партија 1 – Електричарске услуге за инсталацију гасова– процењена вредност без
ПДВ-а је 260.000,00 динара и Партија 2 - Услуге прављења кућице за смештај боца за гас –
процењена вредност без ПДВ-а је 220.000,00 динара. Процењена вредност јавне набавке износи
480.000,00 динара без ПДВ-а.
Наручилац је спровео поступак јавне набавке на основу члана 39. Закона о јавним
набавкама, објављивањем Позива за подношење понуда и Конкурсне документације на
Порталу јавних набавки дана 18.06.2019. године.
Благовремено, до дана 26.06.2019.године до 10:00 часова, за партију 1 пристиглa je
понудa следећег понуђача:
1. Понуда бр. 21/2019 од 20.06.2019. године (заведена код Понуђача), понуђача
Никола Зеленовић предузетник, ЗТР Фриготерм МЗ Београд, Ул. Мајора Зорана
Радосављевића 141 Батајница, Београд, МБ: 62402610, ПИБ: 106966328, достављена дана
25.06.2019. године у 09:50 часова.
КРИТЕРИЈУМ за оцену понуда је најнижа понуђена цена.
Неблаговремених понуда није било.
понуда.

Комисија је извршила стручну оцену понуда констатујући да нема неприхватљивих

Комисија је извршила стручну оцену понуда констатујући да има прихватљивих
понуда, и то:
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1. Никола Зеленовић предузетник, ЗТР Фриготерм МЗ Београд из Београда, у
понуди бр. 21/2019 од 20.06.2019. године, са ценом од 234.458,83 динара без ПДВ-а, односно
266.147,00 динара са ПДВ-ом и роком важења понуде од 30 дана од дана отварања понуда.
Kонстатује се да је понуда попуњена у свему по упутству из конкурсне документације и
да је понуђач уз понуду доставио доказе о испуњењу свих обавезних и додатних услова
постављених предметном конкурсном документацијом у смислу чланова 75. и 76. а у вези
члана 77. ЗЈН, што понуду чини прихватљивом у смислу члана 3. став 1. тачка 33) ЗЈН и
понудом без битних недостатака у вези члана 106. ЗЈН, и иста се узима у даље разматрање,
односно рангирање.
Након прегледа, рачунске провере и стручне оцене понуда Комисија је утврдила да су
се стекли услови за рангирање прихватљиве и понуде без битних недостатака, узимајући у
обзир прописано предметном конкурсном документацијом:
Назив понуђача

Понуђена цена без ПДВ-а

Поредак на ранг листи

Никола Зеленовић
предузетник, ЗТР
Фриготерм МЗ Београд

234.458,83 динара

1.

Понуђач коме се додељује уговор:
Комисија констатује да је у предметној набавци једна понуда прихватљива, те да је исту
понудио понуђач Никола Зеленовић предузетник, ЗТР Фриготерм МЗ Београд те предлаже
директору Дирекције за националне референтне лабораторије да донесе одлуку о додели
уговора, којом ће уговор о јавној набавци доделити наведеном понуђачу.
Чланови Комисије:
Драган Деспотовић

_________________________

Александра Божић

_________________________

Марко Радаковић

_________________________
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