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Дел.број : 01-20-I-4/2019-7
Датум :21.03.2019. године

 

Наручилац ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ КИКИНДА

Адреса Краља Петра I, бр 70 

Место 23 300 КИКИНДА

Број 01-20-I- 4/2019

Датум 21.03.2019.год.

На основу чл.107. и 108. Закона о јавним набавкама („Сл.Гласник РС“ бр.124/2012, 14/2015 и 
68/2015 - даље:„Закон“), а на основу извештаја о стручној оцени понуда 01-20-I-4/2019-7, наручилац 
доноси 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ДОБАРА број: 4/2019

ЈЕДНОКАНАЛНИ АПАРАТ ЗА УЗОРКОВАЊЕ СУСПЕНДОВАНИХ PМ 10/2,5 и ТSPM ЧЕСТИЦА У ВАЗДУХУМ 10/2,5 и ТSPМ 10/2,5 и ТSPM ЧЕСТИЦА У ВАЗДУХУM ЧЕСТИЦА У ВАЗДУХУ

Уговор о јавној набавци мале вредности добара број: 4/2019,  по позиву за подношење понуде број: 
01-20-I-4/2019-4 од 13.03.2019. године и конкурсној документацији број: 01-20-I-4/2019 од 
12.03.2019.године, објављеном на Порталу јавних набавки 13.03.2019. године, додељује се понуђачу 
ECOMAX SOLUTIONS doo; Шекспирова  бр. 13;  11040 Београд, чија је понуда заведена код наручиоца 
19.03.2019. године под дел.број 587, као понуђачу који је употпуности испунио услове из позива за 
подношење понуда и конкурсне документације и који је понудио најнижу цену.
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О б р а з л о ж е њ е

Наручилац је дана  12.03.2019. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке
мале вредности добара ,Једноканални апарат за узорковање суспендованих РМ 10/2,5 и TSPМ 10/2,5 и ТSPM ЧЕСТИЦА У ВАЗДУХУM
честица у ваздуху  број: 4/2019 под бројем: 01-20-I-4/2019-1.

За наведену јавну набавку наручилац је на Порталу управе за јавне набавке дана 13.03.2019.
године  објавио  позив  за  подношење  понуде  број:  01-20-I-4/2019-4  од  13.03.2019.  године  и
конкурсну документацију број: 01-20-I-4/2019 од 12.03.2019. године.

Након спроведеног поступка Комисија за јавне набавке сачинила је Извештај  о стручној
оцени  понуда  јавне  набавке  мале  вредности  добара ,Једноканални  апарат  за  узорковање
суспендованих РМ 10/2,5 и TSPМ 10/2,5 и ТSPM ЧЕСТИЦА У ВАЗДУХУM честица у ваздуху  број: 4/2019, заведен под бројем: 01-20-I-
4/2019-6 од 21.03.2019. године.

У Извештају је Комисија за јавну набавку констатовала следеће:
Датум и време почетка отварања понуда:

20.3.2019. године у 11:30 часова у канцеларији правника Завода за јавно здравље Кикинда у
Кикинди, ул. Краља Петра I број 70. 

1. Предмет јавне набавке:

Предмет јавне набавке број 01-20-I-4/2019 је набавка добара -  Једноканални апарат за узорковање
суспендованих РМ 10/2,5  и TSPМ 10/2,5 и ТSPM ЧЕСТИЦА У ВАЗДУХУM честица у  ваздуху   број:  4/2019. Назив и  ознака  из  општег
речника набавки уређај за праћење загађења – 38344000.

2. Процењена вредност јавне набавке:

процењене вредности јавне набавке:  1.000.000,00 динара без обрачунатог ПДВ-а и 1.200.000,00
динара са ПДВ-ом.

Средства за јавну набавку jедноканалног апарата за узорковање суспендованих РМ 10/2,5  и TSPM
честица у ваздуху  ваздуху предвиђена су у Финансијском плану Завода за јавно здравље Кикинда за
2019. годину из сопствених прихода на конту 512521 и могу се трошити до одређеног износа и за одређене
намене у периоду од годину дана.

Јавна набавка је предвиђена у плану набавки наручиоца за 2019. годину.
3. Благовремено, односно до  20.03.2019. године до  11:00 часова примљена је понуда 1 (једног)
понуђача, и то: 
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4. 

Р. бр.

Број под
којим је
понуда

заведена

Назив и седиште понуђача/шифра понуђача
Датум

пријема
Час

пријема

1. 587
ECOMAX SOLUTIONS doo; Шекспирова  бр. 13; 
 11000 Београд 19.03.2019. 10,47

Понуда је пристигла благовремено до 11:00 часова 20.03.2019.године. Отварање понуда истог дана 
у 11:30 часова текло је на начин приказан у записнику о отварању понуда дел.број:
 01-20-I-4/2019-5 од 20.03.2019.године.

Комисија је након слања Записника о отварању понуда понуђачу приступила оцењивању и 
констатовала следеће :

Анализа свих понудa представља детаљан и исцрпан преглед, те је Комисија извршила детаљан 
преглед свих Понуде, приложене документације за оцену испуњености услова из чл. 75. и 76. 
Закона о јавним набавкама и конкурсне документације за учешће у поступку.

4. Понуде које су одбијене и разлози за одбијање: /

6. Назив понуђача којем се додељује уговор:

Критеријум за оцену понуда и доделу уговора је најнижа понуђена цена, а у складу са критеријумима 
означеним у конкурсној документацији извршена је оцена:

Р.бр
бр. 
понуде

Понуђач
Критеријуми за оцену понуде –

Најнижа цена

1. 587
ECOMAX
SOLUTIONS doo

998.500,00

7. Назив понуђача којима се додељује уговор: 
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Након разматрања и оцене благовремене, одговарајуће и прихватљиве понуда приказане напред у
Одлуци о додели Уговора у отвореном поступку за јавну набавку мале вредности Једноканални апарат
за  узорковање  суспендованих  РМ  10/2,5  и TSPМ 10/2,5 и ТSPM ЧЕСТИЦА У ВАЗДУХУM честица  у  ваздуху   број 01-20-I-4/2019,
наручилац констатује да се Уговор додељује:

Уговор за Једноканални апарат за узорковање суспендованих РМ 10/2,5  и TSPМ 10/2,5 и ТSPM ЧЕСТИЦА У ВАЗДУХУM честица у
ваздуху   број 01-20-I-4/2019,  додељује  се понуђачу „ECOMAX SOLUTIONS doo“ ,  Шекспирова
бр.13, 11040 Београд, као понуђачу који је употпуности испунио услове из позива за подношење
понуде и конкурсне документације и који је понудио најнижу цену. 

На основу свега напред изнетог решено је на начин утврђен у  диспозитиву ове одлуке.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 

Упутство о правном средству: Против ове  одлуке може се  поднети  захтев  за  заштиту
права у року од 5 (пет) дана од дана њеног  објављивања на Порталу јавних набавки. Захтев се
подноси  Републичкој  комисији  за  заштиту  права  у  поступцима  јавних  набавки,  а  предаје
наручиоцу.  Истовремено  1  (један)  примерак  захтева  за  заштиту  права  подносилац  доставља
Републичкој комисији.

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ:
                                                                                                                                                  директор

______________________
др Сандра Радловић

ДОСТАВИТИ:
1. Понуђачу у поступку за јавну набавку мале вредности број 01-20-II-4/2019;
2. Директору Завода за јавно здравље Кикинда;
3. Архиви
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