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На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (((Сл. гласник РС», бр. 124/2012, 14/2015 и68/2015), Извештаја комисије о стручној оцени понуда бр. 01-26 од 10.01.2О2О.год. и члана 55.Статута Јавног предузећа за газдовање заштитним шумама Врњачке Бање "Шуме — Гоч"Врњачка Бања, директор Јавног предузећа'Шуме – Гоч" Врњачка Бања (Наручиоц), доноси:
О Д Л У К У

0 додели уговора

У јавној набавци добара “Радна и заштитина одећа и опрема" ЈНМВ бр. 6/2019, бира секао најповољнија понуда понуђача "ПП систем" доо, Врњачка Бања, број број 39 од31.12.2019.године, а чија је понуда заведена код наручиоца под бројем 01–4 од03.01.2О2О.године са којим ће се у складу са прихваћеним моделом уговора закључити Уговоро јавној набавци предметне услуге.

Образложење

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ:

1. Назив наручиоца: Јавно предузеће "Шуме–Гоч" Врњачка Бања,
2. Адреса Наручиоца: Врњачка Бања , ул.Жике Ваљаревића бр.1
3. Редни број набавке: 1.1.4/2019., интерни број 6/2019
4. Предмет ЈН је набавка услуга и то: Добра – “Радна и заштитина одећа и опрема", ОРН:18100000

5. Врста поступка Јавне набавке: Јавна набавка мале вредности,
6. Подаци о Јавној набавци из плана набавке: у Финансијском плану Јавног предузећа“ Шуме-Гоч" Врњачка Бања под позицијом |||/3, а у Плану набавки за 2019. годину подбројем 1.1.4, интерни број поступка: 6/2019. Набавка се спроводи ради обављањаредовних активности у предузећу. Процена количине је извршена на основу анализетржишта.

← Јавно предузеће „Шуме - Гоч“ Врњачка Бања, тел.: 036/611-041, е–маил: јрзите90с©9тап.сот ?



ЈАВНО ПРЕДУЗЕ'ћЕ
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ЖИКЕ ВАЊАРЕВИБА БР.1, 36210 ВРЊАЧКА БАЊА
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7. Процењена вредност јавне набавке: 2.000.000,00 динара
без урачунатогПДВ-а.

8. Критеријум за избор најповољније понуде: најнижа понуђена цена

9. Комисија је констатовала да су на адрсу наручиоца у року наведеном у јавном

позиву (благовремено) су пристигле понуде три понуђача и то :

Ред.бр. Број под Назив или шифра понуђача Датум Час пријема понуде

којим је пријема
понуда понуде

заведена
1 01–2346 "Т–сотегсе" боо, Сасак 30.12.2019. , 8 часова и 56 минута

2 01-4 „ПП Систем" доо Врњачка Бања 03.01.2020. · 11 часова и 55 мин

Неблаговремене понуде (понуде које су достављене после рока за достављање понуда):

Нема неблаговремених понуда.
Констатује се да је благовремено, тј. до дана 03.01.2020.године, до 12:00 часова, примљена

и Измена и допуна понуде за јавну набавку понуђача "Т–сотегсе" доо, Чачак која је заведен

апод бројем 01–2359 од 31.12.20019.године у 12 часова и 42 минута.

10.Поступак отварања понуда је спроведен одмах по истеку рока за достављање понуда,

односно дана 03.01.2019.године са почетком у 12:30 часова, а окончан је истог дана у

13:00 часова, и о истом је сачињен Записник о отварању понуда број 01-6 од

03.01.2019.год. Отварању понуда нису присуствовали овлашћени представници

понуђача, а није било ни других лица. Записник је накнадно достављен путем поште

понуђачима .

11. ПРЕГЛЕД И ОЦЕНА ПОНУДА:

После отварања понуда Комисија је дана 10.01.2020.године извршила детаљан
преглед и стручну оцену приспеле понуде и утврдила следеће:
Благовремене понуде: Комисија је оценила да је су понуде понуђача "Т-сотегсе"

сјоо, Чачак и понуда понуђача "ПП систем" доо, Врњачка Бања, благовремене, с

обзиром да су примљене од стране наручиоца у року одређеном у позиву за

подношење понуда.
Неблаговремене понуде: Није их било.
Понуде које су одбијене и разлог њиховох одбијања:
Нема понуда које су одбијене.

Одговарајуће и прихватљиве понуде:

1. Комисија је оценила да је понуда понађача "Т–сотегсе" сјоо, Чачак,

благовремене, одговарајућа и прихватљива. Подаци из понуде:
Понуда понуђача "Т–сотегсе" сјоо, Чачак која је код наручиоца заведена под бројем
01-2346 од 30.12.2019.године је поднета у складу са захтевима из конкурсне

документацше.
Број под којим је понуда заведена: 01-2346 од 30.12.2019
Заводни број понуде понуђача: 790 од 27.12.2019.год.
Начин подношења понуде: Самостално.
Услови плаћања: 45 дана, уплата на рачун
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Рок важења понуде: 40дана
Рок испоруке добара: 2 данаГарантни период: 6 месеци
Укупна вредност понуде без ПДВ–ом: 1.585.970,00Укупна вредност понуде са ПДВ-ом: 1.903.164,00Напомена: Понуђач "Т–сотегсе" доо, Чачакје доставио менично овлашћењеувезано са остатком понуде на износ од 15.859,70 динара, уместо на износ од158.597,00 динара, а што чини 10 %вредности понуде без ПДВ–а. Изменом и допуномпонуде за јавну набавку понуђача "Т–сотегсе" доо, Чачак која је заведена под бројем01—2359 од 31 .12.20019.године у 12 часова и 42 минута, благовремено, достављеноје менично овлашћењена одгварајући износ.
2. Комисија је оценила да је понуда понађача "ПП систем" доо, Врњачка Бањаблаговремена, одговарајућа и прихватљива. Подаци из понуде:Понуда понуђача "ПП систем" доо, Врњачка Бања, која је код наручиоца заведенапод бројем 01–4 од 03.01.2020.године је поднета у складу са захтевима из конкурснедокументације.
Број под којим је понуда заведена: 01–4 од 03.01.2020.годинеЗаводни број понуде понуђача: 39 од З1.12.2019.год.Услови плаћања:45 дана
Рок важења понуде: 60 данаРок испоруке добара: 2 дана
Гарантни период: 6 месеци
Укупна вредност понуде без ПДВ–ом: 1.520.260,00Укупна вредност понуде са ПДВ-ом: 1.824.312,00

12. Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.
13. Предлог комисије за јавну набавку:

У складу са стручном оценом понуде и напред наведеним чињеницама, узевши уобзир да је критеријум за доделу уговора најнижа понуђена цена и да је понуђач "ППсистем" доо, Врњачка Бања поднео благовремену, одговарајућу и прихватљивупонуду и да је наведена понуда са најнижом понуђеном ценом, Комисија предлаженаручиоцу доношење одлуке о додели уговора и закључење уговора о јавнинабавци добара “Радна и заштитина одећа и опрема" ЈНМВ бр. 6/2019 сапонуђачем "ПП систем" доо, Врњачка Бања.
На основу напред изнетогдонета је Одлука као у диспозитиву.
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— Служби за јавне набавке,
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Понуђачима (поштом – препоручено са повратницом)"ПП систем" доо, Врњачка Бања
“Т–согпегсе" доо, ул. Нушићева 21/2, 32000 Чачак
архиви.
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