ВОЈНА ПОШТА
Бр. 1024
бр. 631-9/10
30.04.2018.година
БЕОГРАД

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (СГ РС бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015),
Решења о финансирању Војске за 2018. годину и извештаја о стручној оцени понуда бр.
6331-9/9 од 27.04.2018. године, д о н о с и м:
ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ НАРУЏБЕНИЦЕ:
1. Извршити набавку добара - делови расхладне опреме и опреме за замрзиваче и
топлотне пумпе за ВП 1024 Београд, према извештају о стручној оцени понуда бр.
631-9/9 од 27.04.2018. године.
2. Набавку добара - делови расхладне опреме и опреме за замрзиваче и топлотне пумпе
извршити од ''Мaster Frigo d.o.o.'', који је доставио благовремену, одговарајућу и
прихватљиву понуду, од 164.100,00 динара без ПДВ-а, издавањем наруџбенице.
3. Набавку добара и реализацију саме набавке извршиће лице одређено решењем бр.
631-9/3 од 13.04.2018. године до 07.05.2018. године.
4. Исплату рачуна извршити из расхода ВП 1024 Београд, шифра 816, извор
финансирања ''01'' – буџет, за 2018. годину, по конту 4252, a на основу Плана јавних
набавки добара, услуга и радова за 2018. годину.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОДЛУКЕ:
- Реализатор набавке одређен решењем бр. 631-9/3 од 13.04.2018. године је упутио
позив за достављање понуда бр. 631-9/5 од 16.04.2018. године, телефаксом
понуђачима и поставио на званични интернет домен Министарства Одбране
Републике Србије и Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке.
− Понуду у запечаћеној коверти, у траженом року, доставила су 2 (два) понуђача и то:
Понуђач
''Мaster Frigo d.o.o. ''
''Frigo 2000''

Адреса
Војислава Иветића бб, Београд
Kраља Петра I, бр. 204, Младеновац

Телефон
011/3325-159
011/8231-122

Понуде предузећа су евидентиране у деловоднику ВП 1024 Београд под бројевима
бр. 631-9/6 од 24.04.2018. године и бр. 631-9/7 од 24.04.2018. године. Наведене
понуде су отворене дана 24.04.2018. године у 12,30 часова, о чему је вођен записник
о отварању понуда бр. 631-9/8 од 24.04.2018. године.
Копија записника су достављене понуђачима који су доставили понуде, а нису
присуствовали отварању понуда, у року предвиђеним чланом 104. Закона о јавним
набавкама (СГ РС бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015).
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− Отварању понуда нису присуствовали представници понуђача.
− После отварања понуда комисија је констатовала да су понуде следећих понуђача
исправне и у складу са условима из конкурсне документације:
Понуђач
''Мaster Frigo d.o.o. ''
''Frigo 2000''

Адреса
Војислава Иветића бб, Београд
Kраља Петра I, бр. 204, Младеновац

Телефон
011/3325-159
011/8231-122

− Имајући у виду наведено, реализатор набавке је констатовао да су понуђачи
понудили добра, по следећим условима:
Ред.
бр.

Понуђач

1

2

1.
2.

Параметар 1
(цена)

Параметар 2
(квалитет)

(динара)

(месеци)

''Мaster Frigo d.o.o. ''
''Frigo 2000''

Параметар 3
(рок
извршења)
(дана)

3

4

5

195.920,00
392.688,00

12
12

1
5

− На основу примљених понуда, реализатор набавке је извршио пондерисање за
набавку добара, и израдио ранг листу према следећем:

Максимални број пондера

Освојено пондера за
гарантни рок

Рок за реализацију набавке
добара

Максимални број пондера

Освојено пондера за рок
реализације

Укупно пондера

Коначан ранг

2.

Гарантни рок

1.

2

''Мaster Frigo
d.o.o. ''
''Frigo 2000''

Освојено пондера за цену

1

Понуђач

Параметар 3
(рок реализације)

Максимални број пондера

Ред.
бр.

Параметар 2
(гаранција)

Укупна вредност понуде

Параметар 1
(цена)

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

196.920,00

70

70,00

12

20

20,00

1

10

10,00

100,00

1

392.688,00

70

35,10

12

20

20,00

5

10

2,00

57,10
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− На основу приказаног, реализатор набавке је констатовао следеће:
- Да су пристигле две благовремене понуда уз то и одговарајуће и да су се на основу
чл. 105. став 3. Закона о јавним набавкама (СГ РС бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015)
стекли услови за доделу наруџбенице која има битне елементе уговора,
- Понуда најповољнијег понуђача ''Мaster Frigo d.o.o.'', према критеријуму
економски најповољнија понуда је прихватљива,
- Да је ''Мaster Frigo d.o.o.'' понудио цену од 164.100,00 динара без ПДВ-а, гарантни
рок од 12 месеци и рок за извршење испоруке од 1 дана од дана пријема
наруџбенице, те да је вредност предметне понуде мања од оквирно процењене
вредности.
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- Сходно наведеном, а у складу са чланом 105. Закона о јавним набавкама (СГ РС бр.
124/2012, 14/2015 и 68/2015), реализатор набавке је дао предлог да се најповољнијем
понуђачу ''Мaster Frigo d.o.o.'', изда наруџбеница за набавку добара, према следећем:
Ред.
бр.
1
2
3

Структура понуде
Набавка добара по понуђеној цени
Гаранција на добра, квалитет
Рок испоруке добара

Вредност
динара
месеци
дана

Јединица
мере
196.920,00
12
1

За ВП 1024 Београд
потпуковник
мр Дејан Николић, дипл. инж.
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