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Бр/No:11941 -410
Датум/Date: 21.09.2018
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и
68/2015) Финансиског плана, Плана јавне набавке за 2018 годину и Извештаја о стручној оцени понуда бр.
11862-410, Комисије за јавне набавке од 20.09.2018 године, доносим следећу:

ОДЛУКУ
о додели уговора
Научни институт за ветеринарство „Нови Сад“ из Новог Сада, као наручилац, у поступку јавне набавке
мале вредности бр. 1.1.9 , Уговор о јавној набавци „добра“ – Енергент за грејање , 09135100 лож уље,
додељује Еуро Мотус д.о.о.,11000 Београд, Војислава Илића 145.
Образложење
Наручилац је дана 07.09.2018 године донео одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр.
11242-410 , за јавну набавку добра – ЕНЕРГЕНТ ЗА ГРЕЈАЊЕ.
За наведену јавну набавку наручилац је дана 11.09.2018 године, објавио позив за подношење понуда на
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца поднете су две понуде.
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. 11862-410 од 20.09.2018 године, Комисија за јавне набавке је
констатовала следеће:
1. Подаци о јавној набавци:
Предмет јавне набавке: ЕНЕРГЕНТ ЗА ГРЕЈАЊЕ
Редни број јавне набавке: 1.1.9
Износ планираних средстава за јавну набавку: =2.500.000,00 динара
Подаци о апропријацији у буџету, односно финансијском плану: СОПСТВЕНА СРЕДСТВА
Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а): =2.500.000,00 динара

Знак акредитације АТС 01-087 се односи на део Завода за епизоотиологију, клиничку дијагностику, патологију и лабораторијска испитивања и
Завод за безбедност хрне и испитивање лекова Научног института за ветеринарство “Нови Сад”
ПИБ 100236555; Матични број 08608857; Шифра делатности 7211; Текући рачун број 355-1006444-18 код Војвођанске банке АД Нови Сад

-2Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а): =1.989.300,00 динара
Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом): 2.387.160,00 динара

а) Основни подаци о понуђачима и понудама:
Број под којим је понуда
заведена

Назив/име понуђача
Еуро Мотус д.о.о.
Војислава Илића 145

,

11000

Београд,

НИС а.д.Нови Сад, Народонг фронта 12,
21000 Нови Сад

Датум и час пријема понуде

2240-410

18.09.2018, 08:47h

2266-410

19.09.2018. 10:25 сати

б) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:
Назив/име понуђача чија је понуда
одбијена

Разлози одбијања понуде

Понуђена цена

Понуда условљава и ограничава
права наручиоца и обавезе
понуђача, обзиром да је
понуђач у обрасцу понуде
НИС а.д. Нови Сад , Народног недвосмислено навео да ће
испоручене нафтне деривате
фронта 12
фактурисати по цени која важи =1.914.300,00
на дан испоруке, а не по цени динара без ПДВа
наведеној у понуди, која у
складу
са
Уговореним
обавезама мора бити фиксна и
непроменљива за време трајања
уговора.

-32. Начин примене методологије доделе пондера
Критеријум за оцењивање понуде је: економски најповољнија понуда

1. елемент критеријума: најниже понуђена цена

број пондера ..............80

2. елемент критеријума:Рок плаћања од дана
достављања рачуна

број пондера:
Рок плаћања до 15 дана..................5 пондера
Рок плаћања од 15 до 30 дана......10 пондера
Рок плаћања од 30 до 45 дана......20 пондера

Елементи
критеријума
Назив
понуђача
1.

Понуђена цена без
ПДВ-а

Еуро Мотус доо, 11000 =1.989.300,00
Београд, Војислава Илића динара без ПДВа
145
80 пондера

Рок плаћања од дана
достављања рачуна

Укупно
пондера

45 дана
20 пондера

100

Комисија је после стручне оцене понуда у извештају о стручној оцени понуда, констатовала да уговор
треба доделити понуђачу: Еуро Мотус д.о.о., 11000 Београд, Војислава Илића 145.
Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача.
Директор Научног института за ветеринарство „Нови Сад“ у Новом Саду је прихватио предлог Комисије за
јавне набавке о избору најповољније понуде, и донео одлуку о додели уговора као у изреци ове одлуке.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке понуђач може
поднети захтев за заштиту права
у року од 5 дана од дана пријема исте.
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