
ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР КАЊИЖА
Алеја кестенова бр.14
24420 Кањижа
Број: 01-551-99/2019-I-О
Дана:  28.10.2019. г.
тел: 024-874-279

 
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015
и 68/2015), в.д. директора доноси:
 

Одлуку о додели уговора у  поступку јавне набавке
 мале вредности добара- КУХИЊСКА ОПРЕМА ( професионални плински роштиљ,
професионална машина за прање тањира и чаша, професионална електрична фритеза,

професионална дупла палачинкара, самостојећа машина за прање судова и микроталасна рерна )
за 2019.г., 

 бр. 05/2019

Уговор се додељује понуђачу: „МВМ-ТРАДЕ“ Руменачка 5, Нови Сад,  понуда број: 1001/2019
од 23.10.2019. године, код наручиоца заведена под бројем: 01-551-99/2019-I-4 од  24.10.2019. год.

Образложење:
Наручилац је дана  15.10.2019. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке број:
01-551-99/2019-I.
Позив  за  подношење  понуде  објављен  је  на  Порталу  јавних  набавки  и  интернет  страници
наручиоца дана 17.10.2019. године.
Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда број:
01-551-99/2019-I-З од 25.10.2019. године, Комисија за јавну набавку (у даљем тексту: Комисија)
је приступила стручној оцени понуда, датој у Извештају од 28.10.2019. године.

У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће:

1. Предмет јавне набавке је набавка добара- КУХИЊСКА ОПРЕМА ( професионални плински 
роштиљ, професионална машина за прање тањира и чаша, професионална електрична фритеза, 
професионална дупла палачинкара, самостојећа машина за прање судова и микроталасна рерна )

42214110  Роштиљи;  39713100  Машине  за  прање  судова;  39310000  Угоститељска  опрема;  31711422
Микроталасна опрема.

2. Процењена вредност јавне набавке је  1.148.510,00 динара без обрачунатог пореза на додату
вредност .

6.  У  поступку јавне набавке мале вредности добара – КУХИЊСКА ОПРЕМА ( професионални
плински роштиљ, професионална машина за прање тањира и чаша, професионална електрична
фритеза, професионална дупла палачинкара, самостојећа машина за прање судова и микроталасна



рерна ).за 2019.г., наручиоцу су поднете 4 понуде. 

Основни подаци о понуђачима:

1. „ТЕРМОГЕН“ ДОО, Житна 28, Добановци
2. „ФРИГОТХЕРМ“ ДОО, Кнеза Мутимира 4, Београд
3. „ТЕХНОБИРО-ИНЖЕЊЕРИНГ“ ДОО, Бул.Ослобођења 3, Нови Сад
4. „МВМ-ТРАДЕ“ Руменачка 5, Нови Сад

7. Примљене понуде понуђача су комплетне, прихватљиве и одговарајуће. 

8. Критеријум за доделу уговора:

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.
  

 9. Ранг листа прихватљивих понуда применом критеријума за доделу уговора:

Понуђач Износ цене

„МВМ-ТРАДЕ“ Руменачка 5, Нови Сад 661.845,00
„ТЕРМОГЕН“ ДОО, Житна 28, 
Добановци

669.600,00

„ФРИГОТХЕРМ“ ДОО, Кнеза 
Мутимира 4, Београд

751.200,00

„ТЕХНОБИРО-
ИНЖЕЊЕРИНГ“
ДОО, 
Бул.Ослобођења 
3, Нови Сад

765.560,00

10. Понуђач којем се додељује уговор:
Комисија констатује да је применом критеријума за избор понуда, понуда понуђача „МВМ-
ТРАДЕ“ Руменачка 5, Нови Сад најнижа, те предлаже в.д. директора  да њему додели уговор о 
испоруци добара.

На основу изнетог, одлучено је као у диспозитиву.

Упутство о правном средству:
Против ове одлуке понуђачи могу поднети захтев за заштиту права  у року од пет дана  од дана
објављивања одлуке.
Захтев се подноси наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Одлука ће се објавити у року од  од три дана од дана доношења на Порталу јавних набавки и на интернет
страници наручиоца www.gerontk.org.rs  

           В.д. директора
    Јелена Петровић Глишић

http://www.gerontk.org.rs/

