ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца:

Дом здравља "Др Милорад Мика Павловић"

Адреса наручиоца:

Српскоцрквена број 5, Инђија

Интернет страница наручиоца: www.dzindjija.rs
Врста наручиоца:

Здравство

Број и датум доношења одлуке: 01.5-12-10/2013 od 23.09.2013.godine
Врста предмета:

Добра

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова,
ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:
Додатна набавка нафтних деривата, ознака из Општег речника набавке 09100000 –Гориво

Број и датум закључења првобитно закљученог уговора у случају преговарачког поступка
из члана 36. став 1. тач. 4) и 5) Закона:

Првобитно закључен уговор број 01.4-1-9/2012 је склопљен са добављачем Д.О.О„ ОМВ “
Нови Београд, који је ступио на снагу 09.11.2012.године.
Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову примену:
Спровођења преговарачког поступка у складу са чланом 36.став 1. тачка 4. ЗЈН, проузрокована је због додатних испорука добара од
првобитног добављача намењених за делимичну замену производа, материјала или инсталација или проширења обима постојећих
производа, материјала или инсталација, и која не може бити већа од 15% од укупне вредности првобитно закљученог уговора у
отвореном или рестурктивном поступку и да од закључења првобитног уговора није протекло више од две гдине, сходно упућеном
Захтеву Управе за јавне набавке Београд који су уредно примили 26.08.2013.године, наш број 01-1624 .
Имајући у виду да је Уредбом о измени и допуни Уредбе о планирању и врсти роба и услуга за које се спроводе централизоване јавне
набавке ( "Службени гласник РС" број 49/2013 од 5.јуна 2013.године ) утврђено да ће РФЗО обављати послове централизованих јавних
набавки, у име и за рачун здравствених установа из Плана мреже здравствених установа и за енегренте, наручилац је благовремено
доставио План потреба за енергенте за 2014.годину, у циљу спровођења централизованог поступка јавне набавке.
Дом здравља има склопљен уговор о континуираној набавци моторног горива број 01.4-1-9/2012 са добављачем Д.О.О„ ОМВ “ Нови
Београд, који је ступио на снагу 09.11.2012.године на период од једне године за потребе наручиоца за 2012/ 2013 годину, на износ од
6.229.930,00 динара без пдв-а, који је био резултат спроведеног отвореног поступка јавне набавке. До краја ове године уговор неће
моћи да обухвати све наше потребне количине, а Дом здравља не може да функционише без редовног снабдевања.
Тачком 11. Уговора о континуираној набавци горива дефинисано да у случају потребе за делимичном заменом материјала и за
проширењем обима постојећим материјала, а у складу са законским могућностима могућа је додатна испорука добара која не може
бити већа од 25% укупне вредности главне јаване набавке, по старом ЗЈН.

Процењенa вредност јавне набавке:

934.489,5

Број примљених понуда:

1

- Највиша

932.435,17

- Најнижа

932.435,17

- Највиша

932.435,17

- Најнижа

932.435,17

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

понуђач набавку извршава самостално

Основни подаци о понуђачу и понуди којој је додељен уговор :
Д.О.О“OMV“, Нови Београд , Омладинских бригада 90а,
Број под којим је понуда заведена : 01.5-12-7/2013 од 18.09.2013

Период важења уговора:

док се тражене количине не испоруче, односно
до почетка централизованих јавних набавки

Подаци о начину и року за подношење захтева за заштиту права:

Против ове одлуке понуђач може поднети наручиоцу захтев за заштиту права у року од 10
дана од дана објављиваља одлуке о додели уговора на порталу јавних набавки сходно
одредбама члана 149.став6.ЗЈН.

Остале информације:

