РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ
УПРАВА ЗА СНАБДЕВАЊЕ
ДИРЕКЦИЈА ЗА НАБАВКУ И ПРОДАЈУ

___ број 505-____/12
______________ године
Београд
У поступку јавне набавке број 05/13– Со за омекшавање воде (таблетирана и у ринфузу)
на основу члана 78. став 1. и став 4. и члана 81. Закона о јавним набавкама (''Службени
гласник РС'' број 116/08) и на основу члана 61. Правилника о материјалном пословању у
МО и ВС (''СВЛ'' бр. 3/09, 2/10 и 19/11), Директор Дирекције за набавку и продају Управе
за снабдевање Сектора за материјалне ресурсе Министарства одбране, ул. Немањина бр.
15, 11 000 Београд доноси

О Д Л У К У
о избору најповољније понуде
1. Одбија се, као неисправна, понуда понуђача ''Фимас'' д.о.о. Београд.
2. Бира се као најповољнија понуда понуђача ''Кристал со'' д.о.о. Београд-Земун,
Батајнички друм 283г, 11 080 Београд-Земун и додељује уговор по следећим условима: Со
за омекшавање воде произвођача ''Кристал со'' д.о.о. Београд-Земун по врстама и
количинама, укупне вредности уговора без обрачунатог ПДВ-а од 5.215.950,00 динара,
односно по врстама:
НАЗИВ ДОБРА

Количина
у килограмима

Цена у
дин/килограму

Вредност
у динарима

Со за омекшавање воде таблетирана

316.960

15,60

4.944.576,00

Со за омекшавање воде у ринфузи

21.885

12,40

271.374,00

¾
¾
¾
¾

Квалитет је по захтевима Конкурсне документације и стандарда SRPS;
Рок и место испоруке– месечно по диспозицији купца;
Рок плаћања- 31 дан од дана испоруке добара;
Остало према захтеваним условима из Kонкурсне документације.

.
О б р а з л о ж е њ е:
Поступак јавне набавке по партијама број 05/13– Со за омекшавање воде (таблетирана и у
ринфузу) за потребе јединица и установа Војске Србије и Министарства Одбране у 2013.
години спроведен је на основу Одлуке инт. бр. 505-2 од 01.11.2012. године.
Процењена вредност јавне набавке бр. 05/13- Со за омекшавање воде (таблетирана и у
ринфузу) износила је 8.361.700,00 динара без ПДВ-а. Критеријум за избор најповољније
понуде био је ''најнижа понуђена цена''.

Јавни позив за доделу набавке добра- Со за омекшавање воде (таблетирана и у ринфузу) у
отвореном поступку објављен је у ''Службеном гласнику РС'' бр. 113/2012 од 30.11.2012.
године и на Порталу јавних набавки 03.12.2012. године (понедељак), а до истека рока за
достављање понуда благовремено је поднето 4 (четири) понуде и то: понуда ''Салинен''
д.о.о. Шимановци, понуда ''Кристал со'' д.о.о. Београд-Земун, понуда ''Фимас'' д.о.о.
Београд и понуда ''Интеркомерц'' а.д. Београд. Понуде су комисијски отворене дана
24.12.2012. године у 12,00 часова, о чему је у складу са чланом 76. Закона о јавним
набавкама вођен Записник о отварању понуда инт. бр. 505-20 од 24.12.2012. године.
Записник је потписан од стране присутних овлашћених представника понуђача и од
стране чланова Комисије. Копија записника достављена је поштом понуђачима који су
доставили понуде у року предвиђеном чланом 77. Закона о јавним набавкама.
Након отварања понуда, прегледом и анализом поднетих понуда, Комисија је утврдила:
¾ да за предметну набавку понуде понуђача: ''Салинен'' д.о.о. Шимановци, ''Кристал
со'' д.о.о. Београд-Земун и ''Интеркомерц'' а.д. Београд садрже сва документа која
су у складу са предметном Конкурсном документацијом била услов исправности
понуда. Стога су наведене понуде оцењене као исправне. Утврђено је такође да су
наведене понуде са аспекта техничких услова и захтеваног квалитета предметног
добра у складу са условима из Конкурсне документације, па су наведене понуде
оцењене као одговарајуће.
¾ да је понуђач ''Фимас'' д.о.о. Београд у својој понуди у којој је навео да наступа
самостално и нуди добра Произвођача ''Салинен'' AG Аустрија, доставио Уговор о
купопродаји робе са привредним друштвом ''Winterhalter Gastronom YU'' д.о.о.
Београд чији је предмет ''купопродаја средстава за машинско прање и испирање
посуђа, као и осталих средстава за кухињску хигијену'' и Изјаву наведеног
привредног друштва да ''може прибавити потребну количину предметног добра,
везано за набавку 05/13'' уз приложено Решење о упису у Регистар хемикалија за
добра произвођача ''Winterhalter Gastronom GMBH'' Немачка. Како је предметном
Конкурсном документацијом (стр. 6) као услов исправности понуде било
предвиђено достављање доказа да је понуђач адекватно технички опремљен за
реализацију предметне набавке (између осталог и Уговора о пословно-техничкој
сарадњи са произвођачем предметног добра из кога се недвосмислено може
закључити да ће Понуђач бити у стању да изврши своју Уговорну обавезу
прибављањем тражених количина предметног добра), а из наведених приложених
аката то није било могуће утврдити, понуда је оцењена као неисправна и није
могла бити предмет даље стручне оцене.
¾ да су за предметну набавку понуђена добра са следећим вредностима и ранговима
Понуда, а које су приказане у Табели испод:
Вредност без ПДВ-а

Рангови понуда

Процењена вредност

8.361.700,00

1. ''Салинен'' д.о.о.

5.351.834,90

3

2.„Кристал со“ д.о.о.

5.215.950,00

1

2.„Интеркомерц“ а.д.

5.268.399,50

2

У фази стручне оцене поднетих понуда Комисија је водила рачуна о чињеници да је у
другорангираној понуди понуђача ''Интеркомерц'' а.д. Београд била достављена
Потврда Спољнотрговинске коморе БиХ да предметна добра производи друштво
''Солана'' д.д. Тузла која се налази на територији Босне и Херцеговине, а која је
потписник ЦЕФТА споразума. С друге стране, пошто је у прворангираној понуди
понуђача ''Кристал со'' д.о.о. Београд-Земун наведено да су они и Произвођач
предметних добара при чему су доставили Изјаву о техничкој опремљености у којој су
ти наводи ближе објашњени и Декларације за предметна добра (таблетирану со и со у
ринфузу), актом инт. бр. 505-22 од 27.12.2012. године тражили смо да нам Понуђач
''Кристал со'' д.о.о. Београд-Земун на основу члана 58. став 1. Закона о јавним
набавкама (''Сл. гласник РС бр. 116/08'') и предметне Конкурсне документације до
10.01.2013. године достави додатно објашњење које ће помоћи при прегледу,
вредновању и упоређивању понуда (одговарајући доказ о пореклу понуђених добара у
складу са чланом 52. став 10. и став 12. Закона о јавним набавкама и чланом 3. став 1. и
2. Правилника о одређивању доказа на основу којих се утврђује да је понуду поднео
домаћи понуђач и за одређивање добара домаћег порекла (''Сл. гласник РС бр. 50/09'').
Понуђач нам је дана 10.01.2013. године доставио тражено објашњење прилагањем
Уверења Привредне коморе Србије у коме стоји да је ''Кристал со'' д.о.о. БеоградЗемун ''произвођач производа домаћег порекла, таблетирана со за омекшавање воде''.
На основу одредбе коју прописује члан 3. став 3. Правилника о одређивању доказа на
основу којих се утврђује да је понуду поднео домаћи понуђач и за одређивање добара
домаћег порекла (''Сл. гласник РС бр. 50/09'') и претходно наведеног, закључено је да
нема услова за примену преференцијалног третмана који прописује члан 52. став 10. и
став 12. Закона о јавним набавкама и понуде су рангиране на наведени начин.
¾ да је за предметну набавку поднета најмање једна исправна и одговарајућа понуда.
Сходно члану 45. став 4. Закона о јавним набавкама, понуђачу ''Кристал со'' д.о.о. БеоградЗемун који је поднео исправну и одговарајућу понуду, а која је у фази стручне оцене
понуда оцењена најповољнијом је дана 15.01.2013. године достављен позив за достављање
оригинала или оверених фотокопија докумената којима се доказује испуњавање услова из
члана 44. Закона (документа наведена у делу 6. Конкурсне документације). Понуђач
''Кристал со'' д.о.о. Београд-Земун је у законском року доставио тражену документацију.
Имајући у виду наведено, Комисија је констатовала:
- да је за предметну набавку пристигла најмање једна исправна и одговарајућа понуда и
да су се сходно члану 78. став 4. ЗЈН стекли услови за избор најповољније понуде и
доделу уговора;
- да вредност без ПДВ-а прворангиране понуде ''Кристал со'' д.о.о. Београд-Земун износи
5.215.950,00 динара и да је у односу на вредност без ПДВ-а другорангиране понуде
''Интеркомерц'' а.д. Београд нижа за 52.449,50 динара или 1,01 %, а у односу на
процењену вредност набавке без ПДВ-а нижа за 3.145.750,00 динара или 60,31 %;
- да је понуђач ''Кристал со'' д.о.о. Београд-Земун понудио целокупне количине добара
(соли таблетиране и соли у ринфузи) чија је укупна вредност 5.215.950,00 динара без
ПДВ-а уз рок плаћања од 31 дан;
На основу напред наведеног, прихватајући у потпуности Извештај и предлог Комисије,
одлучено је као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове Одлуке понуђач може Наручиоцу
поднети Захтев за заштиту права у року од 8 дана од дана пријема исте.
КФ/ИМ

ДИРЕКТОР
Драгана Петровић, дипл. екон.

