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Бр/No:10134/2-410
Датум/Date:31.08.2017.
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС број 124/2012, 14/2015 и
68/2015), Финансијског плана, Плана набавке за 2017. годину и Извештаја о стручној оцени
понуда број: 10134-410 од 31.08.2017. године, доносим следећу:
ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ДОДЕЉУЈЕ СЕ УГОВОР по критеријуму економски најповољније понуде, у поступку Јавне
набавке мале вредности бр.1.1.2 добра, Органске и неорганске хемикалије , према називу и ознаци
из општег речника набавки 243000000, следећем понуђачу:
-

За партије 1, 2, 3, 4, 5 и 6 понуђачу „Proanalytica d.o.o.“, Булевар уметности 27, 11070 Нови
Београд. Укупна вредност уговора износи: 4.630.053,50 динара/без ПДВа/ или по партијама:

Партија 1 : 2.037.975,00 динара /без ПДВ/
Партија 2 : 1.415.654,00 динара/без ПДВ/
Партија 3 : 144.880,00 динара/без ПДВ/
Партија 4 : 147.461,00 динара/без ПДВ/
Партија 5 : 263.540,00 динара/без ПДВ/
Партија 6 : 620.543,50 динара/без ПДВ/
О б р а з л о ж е њ е:

На основу Одлуке директора Научног института за ветеринарство, бр. 9361-410 од 14.08.2017,
покренут је поступак јавне набавке мале вредности добра Органске и неорганске хемикалије,
према називу и ознаци из општег речника набавки 24300000, ради закључења уговора о јавној
набавци.
Редни број јавне набавке у плану набавки је 1.1.2
Процењена вредност јавне набавке је 4.990.000 динара/без ПДВ/ или по партијама
Процењена вредност партије 1 .........2.100.000,00 динара/без ПДВ/
Процењена вредност партије 2 ..........1.550.000,00 динара/без ПДВ/
Процењена вредност партије 3 ..............170.000,00 динара/без ПДВ/
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Процењена вредност партије 4 ..............180.000,00 динара/без ПДВ/
Процењена вредност партије 5...............300.000,00 динара/без ПДВ/
Процењена вредност партије 6................690.000,00 динара/без ПДВ/
Дана 25.08.2017. године, Комисија која је формирана Решењем директора, извршила је јавно
отварање понуда и о томе сачинила за Записник који је уручен односно достављен понуђачима.
Позиву за подношење понуда одазвали су се следећи понуђачи, по наведеном редоследу:

Број под
којим је
понуда
заведена

Подаци из
понуде који су
одређени као
елементи
критеријума и
који се могу
нумерички
приказати

Назив
(име)/шифра
понуђача

Понуђена цена и евентуални
попусти

Uni-chem, Београд,
Страхинића бана 44

Понуђач није понудио цену

Новос доо, Земун,
Цара Душана 207

За партију 1 цена 2.055.260,00 динара
За партију 3 цена 62.111,00 динара
За партију 4 цена 58.522,00 динара
За партију 6 цена 503.899,00 динара

Рок плаћања 45
дана

За партију 1 цена 2.037.975,00 динара
За партију 2 цена 1.415.654,00 динара
За партију 3 цена 144.880,00 динара
За партију 4 цена 147.461,00 динара
За партију 5 цена 263.540,00 динара
За партију 6 цена 620.543,50 динара

Рок плаћања 35
дана

За партију 1 цена 836.376,83динара
За партију 3 цена 36.320,00 динара
За партију 4 цена 71.295,00 динара
За партију 5 цена 57.615,00 динара

Рок плаћања 45
дана
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Proanalytica, Нови
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Кефо доо, Земун,
Бачка 1у
Заједничка понуда
са Хигиа доо
Панчево, Стевана
Шупљикца 147/8а 1

2/5

Након јавног отварања благовремено достављених понуда Комисија је извршила преглед понуда
и констатовала следеће:
Понуда понуђача „Uni – Chem d.o.o.“, Страхињића бана 44, Београд, се одбија у складу са
чланом 106. став 1. тачка 5. Закона о јавним набавкама, из разлога што понуду није могуће
упоредити са другим понудама, обзиром да понуђач није доставио попуњен Образац понуде.
Понуда понуђача „Новос д.о.о.“, Цара Душана 207, из Земуна је благовремена, одговарајућа али
неприхватљива, из следећих разлога:
-

-

-

Понуда понуђача је неприхватљива из разлога што понуђач није доказао испуњеност додатног
услова дефинисаног тачком 1. Пословног капацитета, односно понуђач није доказао да има
важећу дозволу за сакупљање и транспорт опасног отпада на територији Републике Србије,
најмање за индексне бројеве 150110*, 160506*, издату од стране надлежног Министарства,
односно на приложеном Решењу надлежног Министарства, не налази се индексни број 160506*
Такође, понуда понуђача је неприхватљива из разлога што понуђач није доказао испуњеност
додатног услова дефинисаног тачком 2, Пословног капацитета, односно уз понуду нису
достављени сертификати Система менаџмента квалитетом ISO 9001:2008, Система управљања
заштитом животне средине ISO 14001:2004 и Система управљања заштитом здравља и
безбедношћу на раду OHSAS 18001:2007, за област сакупљања и транспорта опасног отпада;
Понуда понуђача је неприхватљива из разлога што понуђач није доказао испуњеност додатног
услова дефинисаног тачком 4. подтачка 4.2, Пословног капацитета, обзиром да је на основу
достављене документације утврђено да понуђач није доставио најмање три извештаја о
испитивању отпада, од тога најмање по један индексни број 150110* и 160506*, за испитивања
извршена у лабораторији-лабораторијама референтног-референтних корисника, издата у
референтном периоду, за референтни отпад, који је понуђач преузео од референтногреферентних крајњих корисника испоручених хемикалија

Понуда понуђача „Proanalytica d.o.o.“, Булевар уметности 27, Нови Београд, је благовремена,
одговарајућа и прихватљива.

Заједничка понуда групе понуђача „KEFO d.o.o.“, Бачка 1У, 11080 Земун и „Higia d.o.o.“,
Стевана Шупљикца 147/8, Панчево, је благовремена, али неодговарајућа и неприхватљива,
из следећих разлога:

-

-

Заједничка понуда групе понуђача је неприхватљива из разлога што понуђачи нису доказали
испуњеност додатног услова дефинисаног тачком 2, Пословног капацитета, односно уз понуду
нису достављени сертификати Система управљања заштитом животне средине ISO 14001:2004 и
Система управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду OHSAS 18001:2007, за област
трговине лабораторијским хемикалијама.
Понуда понуђача је неприхватљива из разлога што понуђач није доказао испуњеност додатног
услова дефинисаног тачком 4. подтачка 4.2, Пословног капацитета, обзиром да је на основу
достављене документације утврђено да понуђач није доставио најмање три извештаја о
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-

-

-

-

-

испитивању отпада, од тога најмање по један индексни број 150110* и 160506*, за испитивања
извршена у лабораторији-лабораторијама референтног-референтних корисника, издата у
референтном периоду, за референтни отпад, који је понуђач преузео од референтногреферентних крајњих корисника испоручених хемикалија.
За партију 1 - понуда понуђача је неодговарајућа, из разлога што понуђачи уз понуду нису
доставили сертификат ИСО 9001 за наведеног произвођача „Reagecon – Irska”, за понуђене ставке
29,41, 42 и 43 партије 1, а што је јасно захтевано тачком 3. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКАМЕ
(СПЕЦИФИКАЦИЈА), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И
ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА, у делу А ) Квалитет,
подтачка 2;
За партију 3 - понуда понуђача је неодговарајућа, из разлога што понуђачи уз понуду нису
доставили сертификат ИСО 9001 за наведеног произвођача „Ј&К Scientific – Kina“ за понуђену
ставку 3, партије 3, , а што је јасно захтевано тачком 3. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКАМЕ
(СПЕЦИФИКАЦИЈА), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И
ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА, у делу А ) Квалитет,
подтачка 2;
За партије 1, 3 и 4 - понуда понуђача је такође неодговарајућа, из разлога што за наведеног
произвођача хемикалија „Carlo Erba”, у табели је дефинисана земља производње Италија, а
достављен је ИСО сертификат 9001:2008, за локацију Француска.
Такође, заједничка понуда групе понуђача је неприхватљива из разлога што понуђачи нису
доказали испуњеност додатног услова дефинисаног тачком 3, Пословног капацитета, односно уз
понуду нису достављене ауторизација произвођача хемикалија или његове европске
експозитуре за понуђене произвођаче „Ј&К Scientific“ – Kina (ставка 3, партија 3) i „Hi-media –
India“(ставка 45, партија 1)

Комисија за ову јавну набавку је као критеријум за оцењивање понуда применила критеријум
економски најповољније понуде.
Елемент критеријум: укупна цена (УЦ) без ПДВ-а ........................број пондера 80
Елемент критеријума: Рок плаћања (РП) од дана достављања рачуна
а) Рок плаћања до 15 дана ..................................5 пондера
б) Рок плаћања од 15 до 30 дана ......................10 пондера
в) Рок плаћања од 30 до 45 дана .....................20 пондера
Укупна (УВ) вредност пондерских поена израчунава се по формули:
УВ = УЦ + РП
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Сагласно члану 105. став 2. тачка 7. Комисија је мишљења да се уговор о јавној набавци додели:
-

За партије 1, 2, 3, 4, 5 и 6 понуђачу „Proanalytica d.o.o.“Н.Београд
Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача.

Директор Научног института за ветеринарство „Нови Сад“ у Новом Саду прихватио je
предлог Комисије за јавне набавке о избору најповољније понуде и донео одлуку о додели
уговора као у диспозитиву .
ДИРЕКТОР
Проф.др.Мирослав Ћирковић

Поука о правном леку:
Против ове одлуке понуђач може наручиоцу
поднети захтев за заштиту права,
чију копију истовремено доставља Републичкој комисији
у року од 5 дана од дана објављивања
исте на Порталу јавних набавки.
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