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На основу члана 108. Закона о јавним набавкам ( „Службени гласник РС“ број
124/2012, 14/2015 и 68/2015) , члана 42. Правилника о ближем уређењу поступка јавне
набавке Клинике , члана 23. Статута Клинике за стоматологију Ниш и на основу
Извештаја о спроведеном скраћеном поступку набавке бр. 37- 569 од 22.12.2016.године,
Директор Клинике- одговорно лице наручиоца , доноси
ОДЛУКУ
о додели уговора

Клиника за стоматологију Ниш, као наручилац , у поступку јавне набавке
мале вредности у скраћеном поступку , редни број 28-2/2016, уговор о јавној набавци
услуге израде пројектно техничке документације за извођење радова јаке и слабе
струје у објекту Клинике за стоматологију Ниш
додељује понуди бр. 37-556 понуђача „Apollon Inženjering „ d.o.o. Стара Пазова ул.
Вере Мишчевић бр. 56, матични број 20009608 , пиб 103788046, жиро рачун бр. 17030014499000-89 код Уни Кредит Банке , које заступа Горан Клашнић са понуђеном
ценом за пружање предметне услуге у износу од 300.000,00 динара без ПДВ-а
односно 360.000,00 динара са урачунатим ПДВ-ом; важење понуде 60 дана; рок
плаћања 15 дана од дана пријема исправног рачуна даваоца услуге по извршеној услузи
тј. наредног дана од пријема наменских средстава од Министарства здравља РС, роком
завршетка радова 7 дана;
Изабрани понуђач ће израдити пројкта по методологији и упуству из Позива.
Вредност уговора је 300.000,00 динара без ПДВ-а , 360.000,00 са урачунатим ПДВ-ом .
Одлуку објавити на интернет страници
три дана од дана доношења.
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Образложење
Наручилац је дана 06.12.2016.године донео Одлуку ( бр.37-542) о покретању
поступка јавне набавке мале вредности број 28-2 /2016 у скраћеном поступку -поступак
без примене Закона о јавним набавкама ;Основ за изузеће : члан 39. Став 2.ЗЈН –набавка
испод доњег лимита за јавне набавке мале вредности
за јавну набавку
услуге израде пројектно техничке документације за извођење
радова јаке и слабе струје у објекту Клинике за стоматологију Ниш .
За наведену јавну набавку наручилац је дана 14.12.2016.године упутио
Позив за подношење понуда на електронске адресе три потенцијална понуђача чија је
основна делатност предмет нававке и на интернет страници Клинике за стоматологију
Ниш www.kzsnis.rs.
До истека рока за подношење понуда 19.12.2016.године до 09:00 сати ,
понуде је доставило три понуђача.
Након прегледавања, оцене и рангирања понуда , сачињен је извештај у
коме је констатовано следеће :
Врста поступка : Поступак без примене Закона о јавним набавкама
Основ за изузеће : члан 39. Став 2.ЗЈН –набавка испод доњег лимита за јавне набавке
мале вредности
Предмет набавке : услуга
Услуга израда пројектно техничке документације за извођење радова на
реконструкцији електро инсталација јаке и слабе струје на објекту Клинике за
стоматологију Ниш
Ознака и назив услуге из Општег речника набавке : 71321000 - Услуге техничког
пројектовања механичких и електричних инсталација
Процењена вредност : 316.666,7 динара
Прикупњање понуда вршено је
упућивањем Позива за достављање понуде на
електронске адресе три потенцијална понуђача чија је основна делатност предмет
набавке и објављивањем Позива на званичном сајту Клинике www.kzsnis.rs
Приложене су следеће понуде :
Бр.
понуде
Име/ назив понуђача
37-555
УНИП ЕЛЕКТРА доо
Београд ,Радована Милошевића бр. 12
37-555/2 Талис Компанија д.о.о.
Нови Београд, Булевар Николе Тесле бр.3/115
37-556
Аполлон Инжињеринг д.о.о.
Стара Пазова ул.Вере Мишчевић бр. 56
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Понуђена
цена
413.000,00
347.600,00
300.000,00

Рангирањем приспелих понуда,констнтовано је да је најповољнија понуда бр. 37-556
„Аполлон Инжињеринг“ д.о.о. Стара Пазова ул.Вере Мишчевић бр. 56
мбр.
20009608 ,ПИБ: 103788046 које заступа Горан Клашнић, са најниже понуђеном ценом
за извршење предметне услуге у износу од 300.000,00 динара без урачунатог ПДВ-а
односо 360.000,00 динара са урачунатим ПДВ-ом, важење понуде 60 дана; рок плаћања
15 дана од дана пријема исправног рачуна даваоца услуге по извршеној услузи тј.
наредног дана од пријема наменских средстава од Министарства здравља РС, роком
завршетка пројекта 7 дана;
Директор Клинике за стоматологију Ниш Проф. др Александар Митић –
одговорно лице наручиоца усвојио је изложено у Извештај о спроведеном поступку
јавне набавке у скраћеном поступку бр. 28-2/2016 бр. 37-569 и донео одлуку о додели
уговора као у изреци ове одлуке.
КЛИНИКА ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ НИШ
ДИРЕКТОР,

__________________________
Проф. др Александар Митић
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