Наручилац
Адреса
Место

Дом здравља ,,Краљево’’
Југ Богданова 110

Краљево
Број одлуке
13 – 5/15 – 4
Датум
08.05.2015.
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС''бр.124/12), директор
доноси:
О Д Л У КУ
о додели уговора
БИРА СЕ КАО НАЈПОВОЉНИЈА:
партију 1 –– Еуро дизел - понуда понуђача „Knez petrol“ Zemun број 1383 од
07.05.2015. године;
- партију 2 – Безоловни моторни бензин – понуда понуђача „Knez petrol“ Zemun
број 1383 од 07.05.2015. године;
- партију 3 – Пропан – бутан смеша за аутомобиле – понуда понуђача „Knez
petrol“ Zemun број 1383 од 07.05.2015. године.

-

ОБ Р А З Л О Ж Е Њ Е
Дом здравља ,,Краљево’’, као наручилац, је дана 06.04.2015 године донео одлуку о
покретању отвореног поступка број 5 – 249 за набавку добара – нафтни производи.
Јавна набавка је обликована у 3 партије.
За наведену јавну набавку наручилац је објавио позив за подношење понуда на
Порталу јавних набавки дана 07.04.2015. године као и на својој интернет страници.
Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила стручној
оцени понуда и сачинила извештај о истом.
1) Врста предмета јавне набавке:
Добра
×
Услуге
Радови
2) Подаци о јавној набавци:
Предмет јавне набавке
Редни број јавне набавке
Ознака из општег речника набавки
Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ)
Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ) за партију 1.
Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ) за партију 2.
Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ) за партију 3.
Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ) за партију 1.
Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ) за партију 1.
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Нафтни производи
13 – 5/15
Бензин (ознака 09132000) и Пропан и
бутан (ознака 09122000)
14.714.000,00 динара
8.750.000,00 динара
4.674.000,00 динара
1.290.000,00 динара
7.991.900,00 динара
9.590.280,00 динара

Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ) за партију 2.
Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ) за партију 2.
Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ) за партију 3.
Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ) за партију 3.

4.148.460,00 динара
4.978.152,00 динара
1.116.600,00 динара
1.339.920,00 динара

3) До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспеле су за:
Р.бр.
Назив партије
Број приспелих понуда
1.
Еуро дизел
3
2.
Безоловни моторни бензин
3
3.
Пропан – бутан смеша за аутомобиле
3
4) Благовремено, тј. до 06.05.2015. године до 10 часова пристигле су понуде понуђача:
Р. бр.
Понуђач
Број понуде
Датум подношења понуде
1.
„Eko Serbia“ Beograd
1378
06.05.2015.
2.
„Knez petrol“ Zemun
1383
07.05.2015.
3.
„Sponit“ Čačak
1384
07.05.2015
5) Критеријум за оцењивање понуде је најниже понуђена цена.
6) Назив односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлог за њихово
одбијање:
- Понуда понуђача „Eko Serbia“ Beograd заводни број 1378 од 06.05.2015.
године је неприхватљива јер није достављенo писмо о намерама а које је
тражено сходно прилогу 4. конкурсне документације став 20. тачка 20.2.5. као
обавезна садржина понуде као и сходно прилогу број 11 конкурсне
докуменатције.
7) Ранг листа понуђача у случају примене критеријума најнижа понуђена цена:
Партија 1 - Еуро дизел
Р. бр.

Понуђач

Вредност (без ПДВ)

1.
0,00 динара
„Eko Serbia“ Beograd
2.
7.991.900,00 динара
„Knez petrol“ Zemun
3.
8.201.200,00 динара
„Sponit“ Čačak
Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда понуђачa
„Knez petrol“ Zemun. Иста је одговарајућа и прихватљива. Како је очекивана вредност
8.750.000,00 динара, а понуђена вредност 7.991.900,00 динара, комисија је предложила
наручиоцу његов избор.
Партија 2 – Безоловни моторни бензин
Р. бр.
Понуђач
1.
2.
3.

Вредност (без ПДВ)
0,00 динара
4.148.460,00 динара
4.240.040,00 динара

„Eko Serbia“ Beograd
„Knez petrol“ Zemun
„Sponit“ Čačak
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Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда понуђачa
„Knez petrol“ Zemun Иста је одговарајућа и прихватљива. Како је очекивана вредност
4.674.000,00 динара, а понуђена вредност 4.148.460,00 динара, комисија је предложила
наручиоцу његов избор.
Партија 3 – Пропан – бутан смеша за аутомобиле
Р. бр.
Понуђач

Вредност (без ПДВ)

1.
0,00 динара
„Eko Serbia“ Beograd
2.
1.116.600,00 динара
„Knez petrol“ Zemun
3.
1.181.600,00 динара
„Sponit“ Čačak
Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда понуђачa
„Knez petrol“ Zemun. Иста је одговарајућа и прихватљива. Како је очекивана вредност
1.290.000,00 динара, а понуђена вредност 1.116.600,00 динара, комисија је предложила
наручиоцу његов избор.

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 понуде из става 1. бирају као најповољније.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке понуђач може наручиоцу
поднети захтев за заштиту права
у року од 10 дана од дана пријема исте.

ДИРЕКТОР ДОМА ЗДРАВЉА „КРАЉЕВО“
__________________________________________
Др Љубомир Стефановић, суб. спец. реуматолог
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