
ДЗ «ДР МИЛОРАД-МИКА ПАВЛОВИЋ»
ИНЂИЈА, Српскоцрквена 5
Број: 01.5-16-11/2013
Дана, 13.01.2014. године
Тел. 022/561-282

На основу члана 108. Став 1. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС»  број 
124/12), и извештаја о стручној оцени понуда Комисије за ЈН број 01.5-16-10/2013 
године од 10.01.2014. године, директор ДЗ «Др Милорад - Мика Павловић» из Инђије  
доноси следећу 

О Д Л У К У
о додели уговора у ППБОПЗПП 16/2013

УГОВОР ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ добара нафтних деривата -  горива СЕ ДОДЕЉУЈЕ  
ПОНУЂАЧУ:  

1. Д.О.О“OMV“, Нови Београд, Омладинских бригада 90а,а на основу понуде 
број 01.5-16-8/2013 од 08.01.2014. године

Понуђач набавку извршава самостално. 

Период важења уговора :  до испуњења уговорених обавеза ( оквирно до 3 
месеца)  односно до почетка централизованих јавних набавки утврђене 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 ).

О б р а з л о ж е њ е

Наручилац је дана 27.12.2013. године донео Одлуку о покретању преговарачког 
поступка без објављивања позива за подношење понуда на основу члана 36. став 1. 
тачка 3. ЗЈН ("Службени гласник РС", бр. 124/12) за јавну набавку добара нафтних 
деривата -  горива број 16/2013 за период од 3 месеца односно до окончања поступка 
централизоване јавне набавке предметног добра од стране РФЗО за које се наводи да 
треба да буде окончан до краја марта 2014.године,  имајући у виду потребу наручиоца 
за предметном врстом добра којом се омогућава несметано обављање послова из 
делокруга здравствене установе ,а на основу достављеног позитивног мишљења  Управе 
за ЈН Београд који је стигао 31.12.2013. године, број 404-02-2946/13. 

Обавештење о покретању покретању преговарачког поступка без објављивања 
позива за подношење понуда објављено  је на Порталу ЈН дана 27.12.2013.године, на 
сајту Дома здравља Инђија и прослеђено потенцијалним понуђачима. 
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Јавно отварање понуда и преговарање је било дана 08.01.2014.године. Након 
спроведеног преговарачког поступка Комисија за ЈН је приступила стручној оцени 
понуда и сачинила извештај о истом.

У извештају о стучној оцени понуда број 01.5-16-10/2013 од 10.01.2014. године , 
Комисија за ЈН је констатовала следеће :

1.) ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Предмет јавне набавке је набавка нафтних деривата - горива, ознака из општег 

речника 09100000 – Горива,за потребе  ДЗ „Др Милорад-Мика Павловић“ Инђијa.

1.) ПОДАЦИ ИЗ ПЛАНА НАБАВКИ КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА ПРЕДМЕТНУ 
ЈАВНУ НАБАВКУ 

Предметна јавна набавка  планирана је  у плану набавки на позицији конта 426400- 
материјал за саобраћај.

2.) ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Укупна Процењена вредност јавне набавке износи 1.375.000,00 динара динара без пдв-
а., динара.

ВРЕДНОСТ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ:
Понуђена цена без пдв-а: 1. 390.117,08                     
Понуђена цена са пдв-ом: 1.668.140,50

3.)ЕВЕНТУАЛНА ОДСТУПАЊА ОД ПЛАНА НАБАВКИ СА 
ОБРАЗЛОЖЕЊЕМ 

Комисија је констатовала да према достављенoj понуди нема одступања у 
погледу процењене вредности.

4.)АКО ЈЕ СПОВЕДЕН ПОСТУПАК КОЈИ НИЈЕ ОТВОРЕН ИЛИ 
РЕСТРИКТИВНИ ПОСТУПАК, РАЗЛОГЕ И ОКОЛНОСТИ КОЈЕ 
ОПРАВДАВАЈУ ПРИМЕНУ ТОГ ПОСТУПКА. 

Члан 36. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама предвиђа да наручилац 
може спроводити преговарачки поступак без објављивања јавног позива због изузетне 
хитности проузроковане ванредним околностима или непредвиђеним догађајима , чије 
наступање ни у ком случају не зависи од воље наручиоца, наручилац није могао да 
поступи у роковима одређеним за отворени или рестриктивни поступак. Околности које 
оправдавају хитност не могу бити у било каквој вези са наручиоцем.

Предмет јавне набавке је куповина горива за службена возила за потребе Дом 
здравља „ Др Милорад М Павловић“ Инђија за период од оквирно 3 месеца односно 
до окончања поступка централизоване јавне набавке предметног добра од стране 
Републичког фонда за здравствено осигурање за који наводи да треба да буде окончан 
до краја марта 2014.године.

Имајући у виду потребу наручиоца за предметном врстом добра, којом се 
омогућава несметано обављање послова из делокруга здравствене установе, као и да 
поступак централизоване јавне набавке за предметно добро које спроводи Републички 
фонд за здравствено осигурање у складу са Уредбом о планирању и врсти роба 
и услуга за које се спроводе централизоване јавне набавке („Сл. Гласник РС“ 29/
2013, бр. 49/2013 и 51/2013-испр), је у току, али неће бити окончан до 31.12.2013. 
како наводе у инструкцијама за набавку горива за здравствене установе већ до краја 
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марта 2014.године, и како  постојећи уговор који наручилац има са добављачем  
Д.О.О“OMV“, Нови Београд, не покрива наше потребе до тог периода а на основу 
достављеног позитивног мишљења Упреве за јавне набавке Београд који је стигао 
31.12.2013. године, број 404-02-2946/13, наручилац је покренуо  преговарачки поступак 
без објављивања позива за подношење понуда  на основу члана 36. став 1. тачка 3. 
Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12) . 

5.) ОСНОВНЕ ПОДАТКЕ О ПОНУЂАЧИМА
Благовремено тј. до дана 08.01.2014. године до 10 сати, пристиглa/e је/су понуда/е и то 
од  понуђача: 
Број под којим је
понуда заведена                Назив или шифра понуђача  __         Датум пријема             Сат 
1.  01.5-16-8/2013                 Д.О.О“OMV“, Нови Београд,              08.01.2014.            09:45

                              Омладинских бригада 90а

Неблаговремено пристиглих понуда није било.

7.)  УКУПАН БРОЈ ПОДНЕТИХ ПОНУДА ЗА ПАРТИЈЕ :
- 1 понуда

6.)ПОНУДЕ КОЈЕ СУ ОДБИЈЕНЕ, РАЗЛОГ ЗА ЊИХОВО ОДБИЈАЊЕ И 
ПОНУЂЕНУ ЦЕНУ ТИХ ПОНУДА

Нема таквих понуда 

7.)АКО ЈЕ ПОНУДА ОДБИЈЕНА ЗБОГ УОБИЧАЈНО НИСКЕ ЦЕНЕ , 
ДЕТАЉНО ОБРАЗЛОЖЕЊЕ – НАЧИН НА КОЈИ ЈЕ УТВРЂЕНА ТА ЦЕНА

Нема таквих понуда 

10.) НАЧИН ПРИМЕНЕ МЕТОДОЛОГИЈЕ ДОДЕЛЕ ПОНДЕРА
Дом здравља ’’Др Милорад Мика Павловић’’ Инђија ће доделити уговор 

применом критеријума „Најнижа понуђена цена“. 

ЕЛЕМЕНТИ ПОНУДЕ:
Понуђена цена без пдв-а:1.390.117,08            Понуђена цена са пдв-ом: 1.668.140,50
Рок и начин Плаћања: ОДЛОЖЕНО 15 ДАНА
Финансијски попуст за превремени рок плаћања ___/_
Бонус у % на остварен месечни обим промета_________/
Рок важења понуде( не може бити краћи од 60 дана) 60 ДАНА 
Рок испоруке; одмах , након закључења уговора
Гарантни период: 2 дана 
Место и начин испоруке на бензијској пумпи 
Бензиска пумпа најближа Дому здравља Инђија, адреса,удаљеност , радно време:
3.6км Краља Петра бб 24 х
Бензиска пумпа најближа здравственој станици Бешка, адреса,удаљеност , радно време: 
До 4км аутопут Н.Сад-БГд 24 х
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