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На основу члана 107. став 3. и члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012,
14/2015 и 68/2015, у даљем тексту Закон) и Извештаја о стручној оцени понуда бр. 140-404-134/2017-02 од
9.08.2017. године, покрајински секретар за урбанизам и заштиту животне средине доноси
ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА
Ред.бр. ЈН ОП 15/2017
У отвореном поступку јавне набавке УСЛУГЕ РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА И СЕРВИСИРАЊА ЛОКАЛНЕ
МРЕЖЕ АУТОМАТСКОГ МОНИТОРИНГА АП ВОЈВОДИНЕ ЗА КОНТРОЛУ КВАЛИТЕТА АМБИЈЕНТАЛНОГ ВАЗДУХА
НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У ТРАЈАЊУ ОД ПЕТНАЕСТ МЕСЕЦИ, уговор о јавној набавци додељује се
понуђачу МИЗМА ИГБОС ДОО БЕОГРАД, Београд, Шекспирова бр. 13, матични број: 20462221и ПИБ:
105906699, који је поднео понуду бр. 213/2017 од 03.07.2017. године, код Наручиоца заведену под бројем 1402261 дана 05.07.2017. године, оцењену као прихватљиву, укупне вредности 9.346.332,00 РСД без пдв-а;
Наручилац ће одлуку о додели уговора објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет страници
www.ekourb.vojvodina.gov.rs у року од три дана од дана доношења.
Образложење:
Наручилац је сходно члану 32. Закона о јавним набавкама, дана 18.05.2017. године донео Одлуку о
покретању отвореног поступка јавне набавке УСЛУГЕ РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА И СЕРВИСИРАЊА ЛОКАЛНЕ
МРЕЖЕ АУТОМАТСКОГ МОНИТОРИНГА АП ВОЈВОДИНЕ ЗА КОНТРОЛУ КВАЛИТЕТА АМБИЈЕНТАЛНОГ ВАЗДУХА
НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У ТРАЈАЊУ ОД ПЕТНАЕСТ МЕСЕЦИ, Ред. бр. ЈН ОП 15/2017, број: 140-404134/2017-02. После доношења Одлуке, Наручилац је донео и Решење о образовању комисије за предметну
јавну набавку број: 140-404-134/2017-02 од 18.05.2017. године.
За предметну јавну набавку Позив за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке ЈН ОП
15/2017, објављен је на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца ekourb@vojvodina.gov.rs дана
23.05.2017. године. Позив за подношење понуда је у складу са чланом 57 ЗЈН објављен и на Порталу службених
гласила и база прописа Републике Србије (tender@slglasnik.com).
Након спроведеног поступка отварања понуда (Записник број: 140-404-134/2017-02 од 5.07.2017.
године), Комисија за предметну јавну набавку приступила је стручној оцени понуда и сачинила Изештај о
стручној оцени понуда бр. 140-404-134/2017-02 дана 9.08.2017. године.
У Извештају о стручној оцени понуда комисија је констатовала следеће:
1. Предмет јавне набавке:
- Редни број јавне набавке: ЈН ОП 15/2017;
- Врста поступка: отворени поступaк јавне набавке у складу са чланом 32. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник Републике Србије” бр.124/2012, 14/15 и 68/15);
- Врста предмета и предмет јавне набавке: услуге;
-Предмет јавне набавке: је набавка УСЛУГЕ РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА И СЕРВИСИРАЊА ЛОКАЛНЕ МРЕЖЕ
АУТОМАТСКОГ МОНИТОРИНГА АП ВОЈВОДИНЕ ЗА КОНТРОЛУ КВАЛИТЕТА АМБИЈЕНТАЛНОГ ВАЗДУХА НА
ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У ТРАЈАЊУ ОД ПЕТНАЕСТ МЕСЕЦИ;
- Назив и ознака из општег речника набавки: 50410000 услуге поправке и одржавања апарата за мерење,
испитивање и контролу.
Предмет јавне набавке ниje обликован по партијама.

2. Процењена вредност јавне набавке:
2) Процењена вредност јавне набавке:
- Процењена вредност јавне набавке УСЛУГЕ РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА И СЕРВИСИРАЊА ЛОКАЛНЕ МРЕЖЕ
АУТОМАТСКОГ МОНИТОРИНГА АП ВОЈВОДИНЕ ЗА КОНТРОЛУ КВАЛИТЕТА АМБИЈЕНТАЛНОГ ВАЗДУХА НА
ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У ТРАЈАЊУ ОД ПЕТНАЕСТ МЕСЕЦИ, Ред. бр. ЈН ОП 15/2017, без обрачунатог
пореза на додату вредност, укупно износи: 11.000.000,00 динара.
-Комисија за јавну набавку констатује:
-да је Наручилац дана 23.05.2017. године, истовремено објавио Позив за подношење понуда за јавну набавку
УСЛУГЕ РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА И СЕРВИСИРАЊА ЛОКАЛНЕ МРЕЖЕ АУТОМАТСКОГ МОНИТОРИНГА АП
ВОЈВОДИНЕ ЗА КОНТРОЛУ КВАЛИТЕТА АМБИЈЕНТАЛНОГ ВАЗДУХА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У ТРАЈАЊУ
ОД ПЕТНАЕСТ МЕСЕЦИ, ЈН ОП 15/2017 и Конкурсну документацију, на Порталу јавних набавки и својој интернет
страници, а позив за подношење понуда је у складу са чланом 57 ЗЈН објављен на Порталу службених гласила и
база прописа Републике Србије (tender@slglasnik.com).
3. Основни подаци о понуђачима:
Благовремено, до истека рока за подношење понуда, односно 05.07.2017. године до 10:00 часова, на адресу
наручиоца за предметну јавну набавку по свим партијама приспело је укупно 2 понуде.
Поступак јавног отварања понуда по предметној јавној набавци је почео 05.07.2017. године у 11:00 часова.
О јавном отварању понуда Комисија је сачинила Записник 05.07.2017. године број: 140-404-134/2017-02.
Број поднетих понуда по овој јавној набавци:
-по овој јавној набавци поднете су укупно 2 (две) понуде понуђача и то:
Понуђач бр. 1:
1)ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Пословно име:

МИЗМА ИГБОС ДОО БЕОГРАД (САВСКИ ВЕНАЦ)

Седиште:

Београд, Шекспирова бр. 13

Матични број:

20462221

ПИБ:

105906699

Законски заступник

Зоран Булајић
и

Понуђач бр. 2:
2) ОСНОВНИ ПОДАЦИ – ПОНУЂАЧ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА НОСИЛАЦ ПОСЛА
Пословно име:

Е3 Д.О.О.

Седиште:

Сарајево, Јукићева бр. 51/а, 71000 Сарајево

Матични број:

65-01-0151-16

ПИБ:

202192970004

Законски заступник:

Пламенко Таис

2)ОСНОВНИ ПОДАЦИ - ПОНУЂАЧ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА ЧЛАН ГРУПЕ
Пословно име:

Theiss d.o.o.

Седиште:

71000 Сарајево, Јукићева бр. 51/а,

Матични број:

65-01-0823-12

ПИБ:

201792010008

Законски заступник:

Јасенко Таис

Понуде су благовремене.
4. Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђене цене тих понуда:
У овом поступку јавне набавке одбијена је једна понуда и то понуда поднета од стране Групе
понуђача коју чине
1) Е3 Д.О.О., 71000 Сарајево, Јукићева бр. 51/а
2) Theiss d.o.o., 71000 Сарајево, Јукићева бр. 51/а
са подизвођачем Лаб-Сет д.о.о., 21000 Нови Сад, Радничка 30А
бр. 5-017-056-003 од 30.06.2017. године. Понуда је одбијена као неприхватљива, због тога што понуђач није
доказао да испуњава додатне услове у погледу техничког и кадровског капацитета у целости, како је то
захтевано конкурсном документацијом и то:
Технички капацитет:
Конкурсном документацијом је као један од услова захтевано да је понуђач овлашћен за послове који су
предмет јавне набавке, а што се доказује достављањем писмених доказа произвођача опреме да је понуђач
овлашћен за послове који су предмет ове јавне набавке.
Детаљним прегледом понуде наведеног понуђача, комисија за јавну набавку је констатовала да понуђач није
доказао испуњеност додатних услова који се тичу техничког капацитета у целости, пошто није доставио:
 посебан доказ, одн. овлашћење произвођача опреме, да је понуђач овлашћен за послове који су
предмет јавне набавке, и то за уређаје произвођача Thermo Electron Corporation, SAD, Lufft GmbH,
GRIMM Aerosol Technik GmbH & Co. KG, Teledyne API, SAD, а доставио је само овлашћење
-

произвођача опреме Chromatotec, Francuska. Такође је достављено овлашћење за
анализаторе за мерење квалитета амбијенталног ваздуха произвођача „HORIBA“ и „DIGITEL“,
чији уређаји се не налазе у локалној мрежи аутоматског мониторинга АП Војводине.


сертификате за фирму којим се доказује да је понуђач овлашћен за одржавање, сервис и дораду
софтвера за аквизицију и обраду података аутоматског мониторинга квалитета амбијенталног ваздуха
и посебно доказ да је овлашћен и сертификован за одржавање и сервис „Dataloggerа Hamster“ у 7
аутоматских станица, и одржавање, сервис и дораду софтвера за аквизицију и обраду података
„Кошава V3“(оперативни систем базиран на Unix platformi; Web апликација за конфигурисање
datalogger-a; релациона база података (PostgreSQL)) у оквиру Централне јединице за прикупљање и
обраду података са аутоматских станица –Нови Сад.
Кадровски капацитет:
Конкурсном документацијом је као услов захтевано да понуђач има минимум два запослена и/или радно
ангажована лица која су овлашћена за послове који су предмет јавне набавке, а што се доказује достављањем
сертификата (преведених на српски језик од стране сталног судског тумача) за обучена (сертификована лица)
запослена код понуђача или уговорно ангажована лица код понуђача за вршење услуге која је предмет јавне
набавке, пријаве на пензијско-инвалидско осигурање и уговор о раду или радном ангажовању.
Детаљним прегледом понуде наведеног понуђача, комисија за јавну набавку је констатовала да понуђач није
доказао испуњеност додатних услова који се тичу кадровског капацитета у целости, пошто није доставио
 сертификате за сервисере којим се доказује да је понуђач овлашћен за одржавање, сервис и дораду
софтвера за аквизицију и обраду података аутоматског мониторинга квалитета амбијенталног ваздуха
и посебно доказ да је овлашћен и сертификован за одржавање и сервис „Dataloggerа Hamster“ у 7
аутоматских станица, и одржавање, сервис и дораду софтвера за аквизицију и обраду података
„Кошава V3“(оперативни систем базиран на Unix platformi; Web апликација за конфигурисање
datalogger-a; релациона база података (PostgreSQL)) у оквиру Централне јединице за прикупљање и
обраду података са аутоматских станица –Нови Сад.
 Сходно одредбама члана 106. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник
Републике Србије” бр.124/2012, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку понуду овог понуђача одбија
као неприхватљиву.
У оквиру понуде која је одбијена понуђач је понудио укупну цену у износу од 8.921.750,00 РСД без пдв-а;
5. Ако је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно образложење - начин на који је
утврђена та цена: Ниједна понуда није одбијена због неуобичајено ниске цене.
6. Начин примене методологије доделе пондера:

Критеријум за оцењивање понуда:
ЕКОНОМСКИ НАЈПОВОЉНИЈА ПОНУДА
Одлука о додели уговора о јавној набавци УСЛУГЕ РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА И СЕРВИСИРАЊА ЛОКАЛНЕ
МРЕЖЕ АУТОМАТСКОГ МОНИТОРИНГА АП ВОЈВОДИНЕ ЗА КОНТРОЛУ КВАЛИТЕТА АМБИЈЕНТАЛНОГ ВАЗДУХА
НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У ТРАЈАЊУ ОД ПЕТНАЕСТ МЕСЕЦИ, Ред. бр. ЈН ОП 15/2017, донеће се
применом критеријума економски најповољније понуде.
Оцењивање и рангирање понуда заснива се на следећем елементима критеријума:
- Понуђена цена (Ц)....................................................................................................................80 пондера;
-Рок испоруке делова наведених у Техничкој спецификацији (Табела 2.1. Општи потрошни материјал са
уградњом) (РИ)........................................................................................................................20 пондера;


Укупно:.........................................................................................................................100 пондера
Формула за обрачун укупног броја (УП) пондера: УП=Ц+РИ; УП – максимално 100 пондера
Оцена понуде применом горе наведених елемената критеријума:
1)ПОНУЂЕНА ЦЕНА (Ц)

Понуда са најнижом ценом (Цмин) добија максималан број пондера (80 пондера). Број пондера за
цене осталих понуђача израчунава се по следећој формули:
Ц мин
Ц = ----------------------------- x 80
Ц понуде која се оцењује
Ц мин – најнижа укупна цена од свих понуда
Ц понуде – укупна цена понуде која се оцењује
Ц – број пондера који на основу критеријума „понуђена цена“ припада понуди која се оцењује.
1)Понуђена цена у понуди бр. 213/2017 од 03.07.2017. године, понуђача
МИЗМА ИГБОС ДОО БЕОГРАД, Београд, Шекспирова бр. 13,
износи: 9.346.332,00 РСД без пдв-а;
Применом горе наведене формуле понуда је вреднована по овом критеријуму са 80 пондера.
2)РОК ИСПОРУКЕ ДЕЛОВА НАВЕДЕНИХ У ТЕХНИЧКОЈ СПЕЦИФИКАЦИЈИ (Табела 2.1. Општи потрошни
материјал са уградњом) (РИ)............................................................................................................20 пондера,
Пондерисање се врши на основу рока испоруке делова наведених у Техничкој спецификацији (Табела 2.1.
Општи потрошни материјал са уградњом), и то на начин:
 Понуђени рок испоруке делова дефинисаних Техничком спецификацијом краћи од 15 дана од дана
потписивања Уговора.................................................................................................................20 пондера
 Понуђени рок испоруке делова дефинисаних Техничком спецификацијом од 15 дана од дана потписивања
Уговора.................................................................................................................10 пондера
Понуђени рок испоруке делова дефинисаних Техничком спецификацијом у понуди бр. 213/2017 од 03.07.2017.
године, понуђача
МИЗМА ИГБОС ДОО БЕОГРАД, Београд, Шекспирова бр. 13,
је 15 календарских дана од дана потиписивања уговора, те је понуда по овом критеријуму вреднована са 10
пондера.

Резултат оцене понуда:
На основу датих пондера, понуђене цене и рока испоруке делова дефинисаних Техничком спецификацијом,
Комисија за јавну набавку је извршила стручну оцену понуде наведеног понуђача и њено вредновање. По
извршеној стручној оцени и вредновању понуде, Комисија је утврдила да укупан број пондера по оба елемента
критеријума износи: 90 пондера за понуду понуђача МИЗМА ИГБОС ДОО, 11000 Београд, Шекспирова 13.
Ранг листа понуђача применом критеријума економски најповољнија понуда.

