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ЈКП Зеленило и гробља Смедерево
Смедерево
Народног фронта бр.4
Број: М2017-16/12
20.07.2017.

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' број 124/12, 14/2015
и 68/2015), директор наручиоца ЈКП Зеленило и гробља Смедерево, дана 20.07.2017. године
доноси следећу:

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Додељује се уговор за јавну набавку услуга – ветеринарске услуге понуђачу
Ветеринарска амбуланта Ветерина Михајловић, ул. Војводе Степе 15, Смедерево.

Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца у року од
три (3) дана од дана доношења.

О б р а з л о ж е њ е

Наручилац је дана 06.07.2017. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке
мале вредности број М2017-16/2, за јавну набавку услуга – ветеринарске услуге, ознака из
општег речника набавке 85200000 (ветеринарске услуге).
Предмет јавне набавке није обликован у партије.

Процењена вредност јавне набавке из Плана јавних набавки за 2017. годину је
2.500.000,00 динара без ПДВ-а.

За наведену јавну набавку објављен је позив на Порталу јавних набавки и на интернет
страници Наручиоца.

До истека рока за подношење понуда на адресу Наручиоца пристигле су понуде две (2)
понуђача.

Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила стручној
оцени понуда и сачинила Извештај о истом.

У Извештају о стручној оцени понуда број М2017-16/10 од 20.07.2017. године, Комисија
за јавне набавке је констатовала следеће:

Број под којим је понуда заведена: М2017-16/7 од 18.07.2017. године у 10.10 часова
Назив понуђача: Ветеринарска станица Смедерево ДОО, Станоја Главаша 2, Смедерево
Понуђена укупна цена предмета набавке: 2.177.200,00 динара са ПДВ-ом
Ако се поступак јавне набавке обустави из разлога који су на страни наручиоца понуђач тражи накнаду
трошкова у својој понуди: Не

Број под којим је понуда заведена: М2017-16/8 од 18.07.2017. године у 12:45 часова
Назив понуђача: Ветеринарска амбуланта Ветерина Михајловић, Војводе Степе 15, Смедерево
Понуђена укупна цена предмета набавке: 1.846.000,00 динара без ПДВ-а
Понуђач није у систему ПДВ-а.
Ако се поступак јавне набавке обустави из разлога који су на страни наручиоца понуђач тражи накнаду
трошкова у својој понуди: Не

Комисија је након провере рачунске исправности понуда констатовала да нису
направљене рачунске грешке.

Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђене цене тих понуда:

У складу са чл. 106. ст. 1. тачка  5) ЗЈН, одбијена је понуда понуђача Ветеринарска
станица Смедерево ДОО, Смедерево јер понуђач у обрасцу понуде и обрасцу структуре
понуђене цене је понудио цену за услугу под редним бројем 13. (Кастрација мужијака (са
постоперативним третманом)  1500-2000 динара зависно од тт и за услугу под редним бројем
14 (Стерилизација женке (са постоперативним третманом)  3000-4000 динара у зависности од
тт. Понуда садржи битан недостатак јер се не може упоредити са другим понудама.

Понуда садржи и следеће недостатке за које наручилац није посебно ценио у  којој мери




