Наручилац

Дом здравља
Младеновац

Адреса

Краљице Марије 15

Место

Младеновац

Број одлуке

78

Датум

14.06.2018. године

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/2012,14/15 и 68/15),
Директор Дома здравља Младеновац доноси:

ОДЛУКУ
о додели уговора за нафтне деривате за партију 1 нафтни деривати
Одлука о додели уговора за нафтне деривате понуђачу Кнез Петрол д.о.о. Земун - Батајница, Земун Батајница улица Царице Јелене број 28 понуда број 724/јн од 08.06.2018. године на износ од
4.770.625,00 динара без ПДВ-а односно 5.724.750,00 динара са ПДВ-ом. заведена код наручиоца под
бројем 995 од 11.06.2018. године
Одлуку о додели уговора објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у
року од три дана од дана доношења.
Образложење
Наручилац је дана 07.05.2018. године донео одлуку о покретању отвореног поступка брoj oдлуке 31
за јавну набавку нафтних деривата.
За наведену јавну набавку наручилац је дана 10.05.2018. године објавио позив за достављање понуда
на порталу Управе за јавне набавке, на сајту Дома здравља Младеновац и објавио позив за
подношење понуда на Порталу службених гласила Републике Србије и бази прописа.
Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила стручној оцени понуда
и сачинила извештај о истом.
У извештају о стручној оцени понуда бр. 77 од 14.06.2018. године, Комисија за јавне набавке је
констатовала следеће:

Предмет јавне набавке

Нафтни деривати

Редни број јавне набавке

1.1.3

Конто ( планска година )
Процењена вредност јавне набавке (без
пореза)
Процењена вредност јавне набавке за
партију 1(без пореза)
Вредност уговора о јавној набавци за
партију 1 (без пореза)
Вредност уговора о јавној набавци за
партију 1 (са порезом)

421221
5.125.000,00 динара
4.985.000,00 динара
4.770.625,00 динара
5.724.750,00 динара

1) Евентуална одступања од плана набавки са образложењем.

2) Ако је спроведен поступак који није отворен или рестриктивни поступак, разлоге и
околности које оправдавају примену тог поступка, спроведен поступак јавне набавке
мале вредности јер је процењена вредност јавне набавке испод законског лимита за
спровођење отвореног поступка;
3) Ако се поступак јавне набавке спроводи заједно са другим наручиоцем у складу са
чланом 50. овог закона, основне податке о том наручиоцу

4) Основи подаци о понуђачима
Назив/име понуђача
Благовремене понуде
1.

Нис а.д. Нови Сад

2.

Kнез Петрол д.о.о. Земун

3.

Eko Serbia a.d. Beograd

Неблаговремене понуде

5) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:
Број под којим
Разлози за одбијање понуде
Понуђена
је понуда
Подносилац
цена без
заведена
понуде
ПДВ-а

6) Ако је понуда одбијена због неуобичјено ниске цене , детаљно образложење начина на
који је утврђена цена.
7) Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена.
* Напомена: Наручилац представља начин оцењивања за сваки од елемената
критеријума по методологији бодовања (формули,...) коју је навео у конкурсној
документацији. Добијене резултате, односно број пондера по сваком од елемената
критеријума наручилац уписује посебно за сваког понуђача у доњој табели.
Елементи
критеријума
Назив
понуђача

Понуђена цена

1.

Kнез Петрол д.о.о. Земун

4.770.625,00

2.

Eko Serbia a.d. Beograd

4.811.955,00

3.

НИС А.Д. НОВИ САД

4.852.455,00

8) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда
понуђача, Kнез Петрол д.о.о. Земун, Батајница улица Царице Јелене број 28
понуда број pro 724/јн од 08.06.2018. године на износ од 4.770.625,00 динара
без ПДВ-а односно 5.724.750,00 динара са ПДВ-ом. заведена код наручиоца
под бројем 995 од 11.06.2018. године,
Образложење: понуђач, Kнез Петрол д.о.о. Земун није на обрасцу понуде
навео понуђену цену али је доставио важећи ценовник који је био саставни

део понуде где се виде понуђене цене по ставкама и написао је у моделу
уговора укупну понуђену цену без ПДВ-а и са ПДВ-ом. Имајући у виду
начелни правни став који је заузела Републичка комисија за заштиту права у
поступцима јавних набавки на општој седници одржаној 16.04.2014. године –
18.став ( члан 106.став 1.тачка 5) ЗЈН/2012) Комисија за јавне набавке је
прихватила понуду понуђача Kнез Петрол д.о.о.
Начелни правни став Републичке комисије за заштиту права у
поступцима јавних набавки: Уколико поједини саставни делови понуде не
садрже неки од података које је понуђач био дужан да наведе у понуди у
складу са захтевима наручиоца из конкурсне документације, наручилац не
може да одбије такву понуду због битних недостатака уколико је
тражени податак понуђач навео у неком другом делу понуде на основу
чије садржине је наручилац у могућности да утврди стварну садржину
понуде у смислу одредбе члана 106. став 1. тачка 5) Закона о јавним
набавкама.
Образложење:
Чланом 3. став 1. тачка 33) Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС“, број 124/12; у даљем тексту: ЗЈН) је прописано да је прихватљива понуда
она која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака,
која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца или
обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке.
Одредбом члана 106. став 1. ЗЈН прописана је дужност наручиоца да одбије
понуду која има битне недостатке ако:
1.
2.
3.
4.
5.

понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;
понуђач не докаже да испуњава додатне услове;
понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;
је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;
понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити
стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим
понудама.

Стварну садржину понуде, у смислу одредбе члана 106. став 1. тачка 5) ЗЈН,
представљају сви релевантни подаци у једној понуди као целини, без обзира
на то у ком су делу те понуде наведени. Самим тим, уколико је у било ком
делу понуде (нпр. образац понуде, модел уговора итд.) садржан податак који
је конкурсном документацијом захтевао наручилац, понуда не може бити
одбијена због битних недостатака као неприхватљива у смислу цитираних
одредби ЗЈН.

Да

Назив/име подизвођача

Не

х

Део уговора који ће реализовати подизвођач

Директор као одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке о избору
најповољније понуде, те је на основу законског овлашћења донело одлуку о додели уговора којом се
понуда број 724/јн од 08.06.2018. године на износ од 4.770.625,00 динара без ПДВ-а односно
5.724.750,00 динара са ПДВ-ом. Понуђача Kнез Петрол д.о.о. Земун, Батајница улица Царице Јелене
број 28 бира као најповољнија.Заведена код наручиоца под бројем 995 од 11.06.2018. године.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке понуђач може наручиоцу
поднети захтев за заштиту права
у року од 10 дана од дана објављивања на Порталу јавних набавки и на интернет страници
наручиоца.

Одговорно лице:
В.Д.ДИРЕКТОРА
др Душица Миловановић

