Република Србија
Предшколска установа „Моје детињство“
Улица Немањина бб,Чачак
Број: 208
Датум:18.01.2018. године
pu.mojedetinjstvo@gmail.com
У складу са чланом 108 Закона о јавним набавкама ( «Сл. Гласник РС» бр. 124/12, 14/15 и 68/15), а на основу Извештаја о стручној оцени понуда број
207 од 18.01.2018. године Комисије за јавну набавку наручиоца Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак, у поступку јавне набавке мале вредности чији
су предмет услуге бр.1/2018 Превентивне здравствене и санитарно хигијенске услуге за потребе Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак (на

период од једне године), доносим
ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
Предшколска установа „Моје детињство“ Чачак, Немањина бб, ПИБ: 108245246 МБ: 17833626 као наручилац у поступку јавне набавке мале вредности
чији су предмет услуге бр.1/2018 Превентивне здравствене и санитарно хигијенске услуге за потребе Предшколске установе „Моје детињство“
Чачак (на период од једне године) уговор о јавној набавци додељује понуђачу ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЧАЧАК, ул. Веселина Миликића 7, 32000
Чачак ПИБ: 101120720 МБ: 07271735 према понуди бр.264 од 17.01.2018. године.
Образложење
Наручилац је дана 10.01.2018.године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке бр. 61/1 у поступку јавне набавке мале вредности (члан 39. ЗЈН, СЛ.
Гл. РС бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Превентивне здравствене и санитарно хигијенске услуге за потребе Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак (на
период од једне године) чији су предмет услуге, ради доделе уговора о јавној набавци.
Редни број јавне набавке: 1/2018
План набавки: Услуге– Превентивне здравствене и санитарно хигијенске услуге - ред.бр 3
Процењена вредност јавне набавке: 2.000.000,00 динара без ПДВ-а
Подаци о апропријацији у буџету,односно финансијском плану: економска класификација 424300, број апропријације 453.
Назив и ознака из општег речника набавке: 85100000 – здравствене услуге; 90920000 – санитарне услуге на објектима; 90921000 -услуге дезинфекције и
уништавања штеточина; 90923000-услуге дератизације.
Позив за подношење понуда и конкурсна документација објављени су на Порталу јавних набавки (www.portal.ujn.gov.rs) 10.01.2018. године.
У позиву за подношење понуда, одређен је рок за подношење понуда до 18.01.2018. године у 12 часова.
Благовремено, одн. до истека рока за подношење понуда, поднета је једна понуда:
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Р.Бр. Број под којим је понуда
заведена

Назив и седиште понуђача

1.

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЧАЧАК, ул. Веселина Миликића 7, 32000 Чачак

1-1/2018

Датум
пријема
ПИБ: 101120720 МБ:07271735

Час пријема

18.01.2018.год

8:15

Неблаговремених, измењених и опозваних понуда није било.
Комисија је приступила јавном отварању понуда 18.01.2018. године са почетком у 12:15 часова и констатовала следеће:

1.

Узорковање, органолептичко
испитивање и микробиолошко
испитивање на критеријум хигијене
процеса (Enterobacteriaceae)
припремљених (готових) јела са
давањем стручног мишљења по 2
узорка у 2 централне кухиње 1 пут

5.584,86

5.584,86

2

/

268.073,28

/

268.073,28

Са ПДВ-ом

Укупнa ценa

Нa укупну цену

Износ ПДВ-а

Без ПДВ-а

Укупнa ценa

Нa јед. цену

Износ ПДВ-а

Сa ПДВ-ом

бр.

Јединична цена

Нaзив

Без ПДВ-a

Р.

Јединична цена

Понуђач ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЧАЧАК, ул. Веселина Миликића 7, 32000 Чачак ПИБ: 101120720 МБ: 07271735 поднео је независну понуду бр. 264
од 17.01.2018. године са укупном понуђеном ценом за тражене услуге од 1.971.955,96 динара без ПДВ-а, односно 1.971.955,96 динара динара са ПДВ-ом, роком
важења понуде од 120 (стодвадесет) дана и са начином плаћања најкасније 45 дана од дана испостављања рачуна за извршене услуге. Табеларни приказ понуде
је следећи:
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месечно;
12.959,24

/

103.673,88

/

103.673,88

2.

Узорковање, органолептичко
12.959,24
испитивање и микробиолошко
испитивање на критеријум
безбедности хране
(Listeriamonocytogenes/ Salmonella)
са давањем стручног мишљења ,по 1
узорак у 2 централне кухиње 4 пута
годишње;

1.791,70

/

86.001,60

/

86.001,60

3.

Узорковање и микробиолошко
1.791,70
испитивање узорака са површина са
давањем стручног мишљења
по
2 узорка у 2 централне кухиње, 1 пут
месечно;

1.512,75

/

20.102,00

/

20.102,00

4.

Узорковање и микробиолошко
1.512,75
испитивање узорака са површина на
Listeriamonocytogenes/ Salmonella са
давањем стручног мишљења по 1
узорак у 2 централне кухиње, 4 пута
годишње;

1.791,70

/

279.505,20

/

279.505,20

5.

Узорковање и микробиолошко
1.791,70
испитивање узорака са површина са
давањем стручног мишљења по 1
узорак у 13 дистрибутивних кухиња,
1 пут месечно;
Одређивање енергетске вредности 89.917,50
оброка, два пута годишње у сезони –

89.917,50

/

179.835,00

/

179.835,00

6.
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мај/октобар
/ Узорковање, одређивање
енергетске вредности намирница,
израда извештаја/
7.

Дератизација 2 пута годишње укупна 3,50 по м2 3,50 по м2
површина објеката 11. 455 м2

/

80.185,00

/

80.185,00

2,50 по м2 2,50 по м2

/

15.000,00

/

15.000,00

8.

Дезинфекција објеката – по
индикацијама - укупна површина
6.000 м2

9.

Дезинфекција пешчаника 1 пут
годишње у 11 објеката

гратис

/

гратис

/

гратис

10.

Дезинсекција по индикацијама –
4,50 по м2 4,50 по м2
укупна површина објеката 10.000 м2

/

45.000,00

/

45.000,00

Сузбијање крпеља на зеленим
6000,00 по 6000,00 по
површинама 1 пут годишње у сезони ха
ха
– укупна површина дворишта 2,5 ха

/

15.000,00

/

15.000,00

Комплетна санитарна обрада са
лабораторијском анализом и
излазак на терен у седишту
Наручиоца услуге која се обавља 2
пута годишње(број санитарних

/

879.580,00

/

879.580,00

11.

12.

1.691,50

гратис

1.691,50
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обрада 520 на годишњем нивоу).

Комисија је констатовала и присутност документације тражене позивом за подношење понуда и конкурсном документацијом за ову јавну набавку.
Понуда бр. 264 од 17.01.2018. године понуђача ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЧАЧАК, ул. Веселина Миликића 7, 32000 Чачак ПИБ: 101120720 МБ:
07271735 садржи изјаву понуђача о испуњености обавезних услова из чл.75 (тач.1-4) ЗЈН дату под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као и
изјаву о поштовању обавеза по чл.75. ст.2 ЗЈН. Уз понуду су достављене фотокопије Решења Министра здравља Републике Србије бр.022-04-90/03-02 од
12.09.2003. године којим се утврђује да Завод за заштиту здравља Чачак са седиштем у Чачку, ул.Драгише Мишовића бр.25, испуњава прописане услове за
обављање послова дезинфекције, дезинсекције и дератизације; Сертификат Друштва за сертификацију и надзор система квалитета д.о.о, трг Николе Пашића
3/V, Београд рег. Бр Q-1530-IVR од 25.03.2016. године којим се потврђује да је систем менаџмента квалитетом који је успоставила и примењује организација
ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЧАЧАК, ул. Веселина Миликића 7, 32000 Чачак у сагласности са стандардом за системе менаџмента квалитетом SRPS ISO
9001:2008, обим сертификације Промоција и унапређење здравља, анализа, планирање и организација здравствене заштите; информатика и биостатистика у
здравству, контрола и превенција болести; хигијена и хумана екологија, микробиологија и Сертификата о акредитацији Акредитационог тела Србије, Београд,
акредитациони број 01-118 од 21.08.2018. године којим се потврђује да организација ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЧАЧАК, ул. Веселина Миликића 7, 32000
Чачак- Центар за хигијену и хуману екологију Чачак задовољава захтеве стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2006 (ISO/IEC 17025:2005) те је компетентна за
обављање послова испитивања који су специфицирани у обиму акредитације чији обим је јавно доступан на интернет адреси www.ats.rs обухвата услуге
тражене конкурсном документацијом и важи до 20.08.2018. године.
Комисија је утврдила да рачунских грешака у понуди није било.
Поступак јавног отварања понуда је завршен у 12:23 часова, што је и констатовано у Записнику који је потписан од стране чланова Комисије за јавну
набавку.
Обзиром да није присуствовао јавном отварању понуда, Наручилац је понуђачу послао записник о отварању понуда препорученом пошиљком,дана
18.01.2018. године.

5

Република Србија
Предшколска установа „Моје детињство“
Улица Немањина бб,Чачак
Број: 208
Датум:18.01.2018. године
pu.mojedetinjstvo@gmail.com
По окончању поступка отварања, прегледа и стручне оцене понуда, Комисија за јавну набавку у Извештају о стручној оцени понуда бр.207 од 18.01.2018.
године констатује да је понуда бр. 264 од 17.01.2018. године понуђача ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЧАЧАК, ул. Веселина Миликића 7, 32000 Чачак ПИБ:
101120720 МБ: 07271735 прихватљива прихватљива јер испуњава све услове тражене позивом за подношење понуда и конкурсном документацијом, није
одбијена због битних недостатака, одговарајућа је и не ограничава нити условљава права наручиоца и укупна понуђена цена за услуге тражене конкурсном
документацијом не прелази износ процењене вредности јавне набавке.
Обзиром да примена критеријума за доделу уговора „најнижа понуђена цена“ подразумева поређење укупне понуђене премије осигурања у поднетим
прихватљивим понудама, а поднета је само једна понуда за коју је након прегледа и стручне понуде утврђено да је прихватљива, Комисија је изнела мишљење
да су за јавну набавку услуга бр. бр. 1/2018 ПРЕВЕНТИВНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ И САНИТАРНО ХИГИЈЕНСКЕ УСЛУГЕ ЗА ПОТРЕБЕ ПРЕДШКОЛСКЕ
УСТАНОВЕ „МОЈЕ ДЕТИЊСТВО“ ЧАЧАК (на период од једне године) испуњени услови за доделу уговора и предлажила директору наручиоца да уговор о
јавној набавци додели понуђачу ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЧАЧАК, ул. Веселина Миликића 7, 32000 Чачак ПИБ: 101120720 МБ: 07271735 према
понуди бр. 264 од 17.01.2018. године.
У складу са изнетим, директор Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак прихватио је предлог дат у Извештају о стручној оцени понуда, па је на
основу чл.108 Закона о јавним набавкама одлучено као у диспозитиву.
У случају када је поднета само једна понуда у поступку јавне набавке, наручилац може закључити уговор и пре истека рока за подношење захтева за
заштиту права, у складу са чл. 112. ст. 2. тач. 5. Закона о јавним набавкама.
Упутство о правном средству: Против ове одлуке се може поднети захтев за заштиту права у року од 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу
јавних набавки. Захтев за заштиту права се подноси Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

ДИРЕКТОР
Сузана Симеуновић
________________________________
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