Наручилац:
Адреса:
Број одлуке:
Датум:

Дом здравља Кула
Трг ослобођења 9
2873
29.09.2017.године

На основу одредаба члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), директор наручиоца Дома здравља Кула
доноси:

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБРА - ЕНЕРГЕНТИ ЗА ГРЕЈНУ СЕЗОНУ
2017/2018 - УЉЕ ЗА ЛОЖЕЊЕ НИСКО СУМПОРНО ГОРИВО - СПЕЦИЈАЛНО
НСГ-С, ЗА КОЈУ СЕ СПРОВОДИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ
ВРЕДНОСТИ
РЕДНИ БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 12/2017
УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБРА - енергенти за грејну сезону 2017/2018 уље за ложење ниско сумпорно гориво - специјално НСГ-С, у поступку јавне
набавке мале вредности, ЈН број 12/2017, ДОДЕЉУЈЕ СЕ понуђачу "НАФТНА
ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ" АД НОВИ САД, Народног фронта 12, 21000 Нови Сад,
понуда број ПРО733100/ИЗ-ДО/13210 од 13.09.2017.године, код наручиоца
заведена под бројем 2665 од 15.09.2016.године, по укупној цени од 2.538.800,00
динара без ПДВ-а, односно 3.046.560,00 динара са ПДВ-ом, са роком плаћања од
45 дана од дана фактурисања и са роком испоруке од 1 дана од дана пријема
наруџбине.
Образложење
Наручилац Дом здравља Кула, Трг ослобођења 9, Кула је дана 28.08.2017.године
донео Одлуку број 2423 од 28.08.2017.године о покретању поступка јавне набавке
добра - енергенти за грејну сезону 2017/2018 - уље за ложење ниско сумпорно
гориво - специјално НСГ-С, за коју се спроводи поступак јавне набавке мале
вредности, редни број јавне набавке ЈН број 12/2017.
Процењена вредност јавне набавке је укупно 2.750.000,00 динара без ПДВ-а.
Назив и ознака из општег речника набавке је 09135110 - запаљива уља са ниским
процентом сумпора.
Позив за подношење понуде и конкурсна документација објављени су на Порталу
јавних набавки дана 08.09.2017.године. Истог дана позив за подношење понуде је
упућен на адресе најмање три лица која су према сазнањима наручиоца способна
да изврше набавку. Позив и конкурсна документација нису објављени тог дана на
интернет страници наручиоца јер је нова интернет страница: dzkula.rs, у погледу
података о јавним набавкама тада била у припреми. Констатује се да је интернет
страница наручиоца: dzkula.rs у функцији почев од 14.09.2017.године и у погледу
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података о јавним набавкама, од ког датума су постављени и позив и конкурсна
документација за ову јавну набавку.
Отварање понуда у поступку јавне набавке је извршено дана 22.09.2017.године са
почетком у 11,00 часова, у просторијама наручиоца, у присуству чланова Комисије:
Јасмина Булатовић, Владимир Олејар и Славица Симуновић. На отварању понуда
није било присутних овлашћених представника понуђача, нити трећих лица.
Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о
отварању понуда број 2775 д 22.09.2017.године, Комисија за јавну набавку (у
даљем тексту: „Комисија“) је приступила стручној оцени понуда, датој у Извештају
о стручној оцени понуда број 2872 од 29.09.2017.године.
У Извештају о стручној оцени понуда број 2872 од 29.09.2017.године, Комисија је
констатовала следеће:
1. Предмет и процењена вредност јавне набавке:
1) Врста предмета јавне набавке: Добра.
2) Предмет јавне набавке: Енергенти за грејну сезону 2017/2018 - уље за
ложење ниско сумпорно гориво - специјално НСГ-С.
3) Назив и ознака из општег речника набавки: 09135110 - запаљива уља са
ниским процентом сумпора.
4) Предмет јавне набавке није обликован у више партија.
5) Процењена вредност јавне набавке: 2.750.000,00 динара без ПДВ-а.
2. Основни подаци о понуђачима:
Укупан број поднетих понуда: 2 (две).
У поступку јавне набавке учестововало је укупно 2 (два) понуђача.
Благовремено, односно до 22.09.2017.године до 10,30 часова примљено је
укупно 2 (ДВЕ) понуде, и то по следећем редоследу:
Ред.бр. Број под којим је
понуда заведена
1.
2665

2.

2757

Назив и седиште /
шифра понуђача
"НАФТНА
ИНДУСТРИЈА
СРБИЈЕ" АД НОВИ
САД, Народног
фронта 12, 21000
Нови Сад
"EURO MOTUS"
Д.О.О. БЕОГРАД,
Војислава Илића 145,
11000 Београд

Датум пријема
15.09.2017.

Час
пријема
10,25

21.09.2017.

11,15
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Неблаговремене понуде:
Ред.бр. Број под којим је
понуда заведена
1.
Нема

Назив и седиште /
шифра понуђача

Датум пријема

Час
пријема

3. Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих
понуда:
3.1. "EURO MOTUS" Д.О.О. БЕОГРАД, Војислава Илића 145, 11000 Београд
Комисија констатује да је понуђач "EURO MOTUS" Д.О.О. БЕОГРАД, Војислава
Илића 145, 11000 Београд, понудио цену од 2.794.000,00 динара без ПДВ-а, а
процењена вредност јавне набавке износи 2.750.000,00 динара без ПДВ-а. У
свему осталом понуда понуђача је комплетна, одговарајућа и благовремена, и
садржи све доказе о испуњености обавезних и додатних услова за учешће у
поступку јавне набавке у складу са упутствима из конкурсне документације.
Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је неприхватљива понуда
понуђача "EURO MOTUS" Д.О.О. БЕОГРАД, Војислава Илића 145, 11000 Београд,
с обзиром да понуђена цена прелази износ процењене вредности јавне набавке.
Процењена вредност јавне набавке износи 2.750.000,00 динара без ПДВ-а, а
понуђена цена је 2.794.000,00 динара без ПДВ-а.
На основу члана 107. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,
број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) донеси се одлука о одбијању понуде понуђача
"EURO MOTUS" Д.О.О. БЕОГРАД, Војислава Илића 145, 11000 Београд, као
неприхватљиве понуде, с обзиром да понуђена цена без ПДВ-а од 2.794.000,00
динара без ПДВ-а прелази износ процењене вредности јавне набавке која износи
2.750.000,00 динара без ПДВ-а.
Понуђена укупна цена у неприхватљивој понуди понуђача "EURO MOTUS" Д.О.О.
БЕОГРАД, Војислава Илића 145, 11000 Београд, износи 2.794.000,00 динара без
ПДВ-а, односно 3.352.800,00 динара са ПДВ-ом.
Комисија за јавну набавку констатује да је у Записнику о отварању понуда
деловодни број 2775 од 22.09.2017.године констатовано да је понуђач НАФТНА
ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ" АД НОВИ САД, Народног фронта 12, 21000 Нови Сад, у
Обрасцу структуре цене техничком грешком унео укупан износ понуђене цене
са ПДВ-ом за целокупну количину од 2.046.560,00 динара, уместо укупног износа
понуђене цене од 3.046.560,00 динара, како је наведено у Обрасцу понуде и
Моделу уговора. Комисија констатује да је у питању формални недостатак који
не утиче на прихватљивост понуде понуђача, који није било неопходно
отклањати путем додатних објашњења од понуђача после отварања понуда,
јер се исправна вредност укупног износа понуђене цене са ПДВ-ом на неспоран
начин може утврдити увидом у достављене друге обрасце: Образац понуде и
Модел уговора.
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Комисија за јавну набавку констатује да је понуда понуђача "НАФТНА
ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ" АД НОВИ САД, Народног фронта 12, 21000 Нови Сад у
свему осталом комплетна, одговарајућа и благовремена, и садржи све доказе о
испуњености обавезних и додатних услова за учешће у поступку јавне набавке у
складу са упутствима из конкурсне документације.
4. Критеријум и елементи за доделу уговора:
Критеријум за доделу уговора је "Економски најповољнија понуда", са следећим
елементима критеријума:
Редни
број
1.
2.
3.

Максималан број
пондера

Врста критеријума
Понуђена цена
Рок плаћања
Рок испоруке

40
30
30

Укупан број пондера:

100

Методологија за доделу пондера за сваки елемент критеријума:
1. Понуђена цена ............................................................... максимално 40 пондера
Цене у понуди морају бити исказане у динарима без урачунатог пореза на додату
вредност.
У цену морају бити укалкулисани сви трошкови на паритету ФЦО наручилац Дом
здравља Кула.
Понуда са најнижом ценом добија максималан број пондера, тј. 40. Број пондера за
понуђену цену из осталих понуда израчунава се према формули:
најнижа понуђена цена
Број пондера посматраног понуђача = _________________________________ х 40
понуђена цена
посматраног понуђача
2. Рок плаћања .................................................................... максимално 30 пондера
Понуда са најдужим роком плаћања, тј. 90 (деведесет) дана добија максималан
број пондера, тј. 30.
Број пондера за рок плаћања из осталих понуда израчунава се према формули:
понуђени рок плаћања
посматраног понуђача
Број пондера посматраног понуђача = _________________________________ х 30
најдужи рок плаћања
3. Рок испоруке .................................................................... максимално 30 пондера
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Понуда са најкраћим роком испоруке, тј. 1 (један) дан од захтева, добија
максималан број пондера, тј. 30.
Број пондера за рок испоруке из осталих понуда израчунава се према формули:
најкраћи рок испоруке
Број пондера посматраног понуђача = _________________________________ х 30
понуђени рок испоруке
посматраног понуђача
НАПОМЕНА: Наручилац ће оцењивати само оне понуде које задовољавају
тражени квалитет, а оне понуде које незадовољавају тражени квалитет биће
одбијене као неодговарајуће и неће бити оцењиване.
Уколико две или више понуда имају једнаки број пондера, предност има понуда са
најнижом понуђеном ценом. Уколико две или више понуда имају исту најнижу
понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је
понудио дужи рок плаћања. У случају истог понуђеног рока плаћања, као
најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок
испоруке. У случају истог понуђеног рока испоруке, као најповољнија биће
изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок важења понуде. Уколико
ни након примене горе наведених резервних елемената критеријума није могуће
донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде
извучен путем жреба.
5. Ранг листа прихватљивих понуда применом критеријума за доделу
уговора:
Р.б.

1.

Назив и
седиште /
шифра
понуђача
"НАФТНА
ИНДУСТРИЈА
СРБИЈЕ" АД
НОВИ САД,
Народног
фронта 12,
21000 Нови
Сад

Број
пондера за
цену
40,00

Број
пондера за
рок
плаћања
30,00

Број
пондера за
рок
испоруке
30,00

Укупно
пондера

100,00

1) "НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ" АД НОВИ САД, Народног фронта 12,
21000 Нови Сад
Р.б.
1.
2.
3.

Елемент критеријума

Понуда

Понуђена цена (без ПДВ-а)
Рок плаћања
Рок испоруке

2.538.800,00 динара
45 дана
1 дан
Укупно пондера:

Број
пондера
40,00
30,00
30,00
100,00
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Оцењивање и рангирање прихватљивих понуда чини састави део Извештаја о
стручној оцени понуда.
6. Назив понуђача коме се додељује уговор:
Комисија, после стручне оцене и рангирања понуда, констатује да је одговарајућа
и прихватљива понуда понуђача "НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ" АД НОВИ САД,
Народног фронта 12, 21000 Нови Сад, по укупној цени од 2.538.800,00 динара без
ПДВ-а, односно 3.046.560,00 динара са ПДВ-ом, са роком плаћања од 45 дана од
дана фактурисања и са роком испоруке од 1 дана од дана пријема наруџбине, те
да се на основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,
број 124/2012 и 14/2015) донесе одлука о додели уговора као што следи:
Уговор о јавној набавци добра - енергенти за грејну сезону 2017/2018 - уље за
ложење ниско сумпорно гориво - специјално НСГ-С, у поступку јавне набавке мале
вредности, ЈН број 12/2017, ДОДЕЉУЈЕ СЕ понуђачу "НАФТНА ИНДУСТРИЈА
СРБИЈЕ" АД НОВИ САД, Народног фронта 12, 21000 Нови Сад, понуда број
ПРО733100/ИЗ-ДО/13210 од 13.09.2017.године, код наручиоца заведена под
бројем 2665 од 15.09.2016.године, по укупној цени од 2.538.800,00 динара без
ПДВ-а, односно 3.046.560,00 динара са ПДВ-ом, са роком плаћања од 45 дана од
дана фактурисања и са роком испоруке од 1 дана од дана пријема наруџбине.
Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача.
Директор Дома здравља Кула као одговорно лице наручиоца прихватио је предлог
Комисије о додели уговора о јавној набавци добра - енергенти за грејну сезону
2017/2018 - уље за ложење ниско сумпорно гориво - специјално НСГ-С, у поступку
јавне набавке мале вредности, ЈН број 12/2017, па је донета одлука као у изреци.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке може се поднети захтев за заштиту права у року од 5 (пет) дана
од дана објављивања одлуке о додели уговора на Порталу јавних набавки, сходно
члану 149. став 6. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број
124/2012,14/2015 и 68/2015).
Објавити:
- На Порталу јавних набавки
- На интернет страници наручиоца

ДОМ ЗДРАВЉА КУЛА
ДИРЕКТОР
Шевин др Жарко
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