Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Покрајински секретаријат за
урбанизам и заштиту животне средине
Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад
Т: +381 21 487 4719 Ф: +381 21 456 238
ekourb@vojvodina.gov.rs|www.ekourb.vojvodina.gov.rs
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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. 140-404-202/2018-02 од
14.09.2018. године, Покрајински секретар за урбанизам и заштиту животне средине доноси
ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСАЛУГА Ред.бр. ЈН ОП 21/2018
У отвореном поступку јавне набавке УСЛУГА ТЕСТОВА ЕКВИВАЛЕНЦИЈЕ ЗА НЕРЕФЕРЕНТНУ МЕТОДУ
МЕРЕЊА ФРАКЦИЈЕ СУСПЕНДОВАНИХ ЧЕСТИЦА (PM10 И PM2.5) НА АУТОМАТСКОЈ СТАНИЦИ ЗА ПРАЋЕЊЕ
КВАЛИТЕТА АМБИЈЕНТАЛНОГ ВАЗДУХА У СУБОТИЦИ, уговор о јавној набавци додељује се понуђачу ЗАВОД
ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СУБОТИЦА, Суботица, Змај Јовина 30, матични број: 08064105, ПИБ: 100959913, који је
поднео понуду број 06-1112 од 11.09.2018. године, која је код Наручиоца заведена под бројем 140-2924/2018
дана 14.09.2018. године, оцењену као прихватљиву, укупне вредности 499.996,00 динара без ПДВ-a
Понуда је самостална.
Наручилац ће одлуку о додели уговора објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет страници
www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs у року од три дана од дана доношења.
Образложење:
Наручилац је сходно члану 32. Закона о јавним набавкама, дана 08.08.2018. године донео Одлуку о
покретању отвореног поступка јавне набавке УСЛУГА ТЕСТОВА ЕКВИВАЛЕНЦИЈЕ ЗА НЕРЕФЕРЕНТНУ МЕТОДУ
МЕРЕЊА ФРАКЦИЈЕ СУСПЕНДОВАНИХ ЧЕСТИЦА (PM10 И PM2.5) НА АУТОМАТСКОЈ СТАНИЦИ ЗА ПРАЋЕЊЕ
КВАЛИТЕТА АМБИЈЕНТАЛНОГ ВАЗДУХА У СУБОТИЦИ, Ред. бр. ЈН ОП 21/2018, број: 140-404-202/2018-02.
После доношења Одлуке, Наручилац је донео и Решење о образовању комисије за предметну јавну набавку
број: 140-404-202/2018-02 од 08.08.2018. године.
За предметну јавну набавку Позив за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке ЈН ОП
21/2018, објављен је на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца ekourbapv@vojvodina.gov.rs
дана 15.08.2018. године.
Након спроведеног поступка отварања понуда (Записник број: 140-404-202/2018-02 од 14.09.2018.
године), Комисија за предметну јавну набавку приступила је стручној оцени понуда и сачинила Изештај о
стручној оцени понуда бр. 140-404-202/2018-02 дана 14.09.2018. године.
У Извештају о стручној оцени понуда комисија је констатовала следеће:
1. Предмет јавне набавке:
Предмет јавне набавке је набавка УСЛУГА ТЕСТОВА ЕКВИВАЛЕНЦИЈЕ ЗА НЕРЕФЕРЕНТНУ МЕТОДУ
МЕРЕЊА ФРАКЦИЈЕ СУСПЕНДОВАНИХ ЧЕСТИЦА (PM10 И PM2.5) НА АУТОМАТСКОЈ СТАНИЦИ ЗА
ПРАЋЕЊЕ КВАЛИТЕТА АМБИЈЕНТАЛНОГ ВАЗДУХА У СУБОТИЦИ;
Назив и ознака из Општег речника набавки – услуге у области заштите животне средине – 90711500-9
Праћење стања животне средине, осим у грађевинарству;

Предмет јавне набавке није обликован по партијама.
2. Процењена вредност јавне набавке:
- Процењена вредност јавне набавке УСЛУГА ТЕСТОВА ЕКВИВАЛЕНЦИЈЕ ЗА НЕРЕФЕРЕНТНУ МЕТОДУ МЕРЕЊА
ФРАКЦИЈЕ СУСПЕНДОВАНИХ ЧЕСТИЦА (PM10 И PM2.5) НА АУТОМАТСКОЈ СТАНИЦИ ЗА ПРАЋЕЊЕ КВАЛИТЕТА
АМБИЈЕНТАЛНОГ ВАЗДУХА У СУБОТИЦИ, ЈН ОП 21/2018, без обрачунатог пореза на додату вредност, укупно
износи: .500.000,00 динара, а са обрачунатим порезом на додату вредност укупно износи 600.000,00 динара.
-Комисија за јавну набавку констатује:
-да је Наручилац дана 15.08.2018. године, истовремено објавио Позив за подношење понуда за јавну набавку
УСЛУГА ТЕСТОВА ЕКВИВАЛЕНЦИЈЕ ЗА НЕРЕФЕРЕНТНУ МЕТОДУ МЕРЕЊА ФРАКЦИЈЕ СУСПЕНДОВАНИХ
ЧЕСТИЦА (PM10 И PM2.5) НА АУТОМАТСКОЈ СТАНИЦИ ЗА ПРАЋЕЊЕ КВАЛИТЕТА АМБИЈЕНТАЛНОГ ВАЗДУХА У
СУБОТИЦИ, ЈН ОП 21/2018 и Конкурсну документацију, на Порталу јавних набавки и својој интернет страници.
Благовремено, до истека рока за подношење понуда, односно 14.09.2018. године до 11:00 часова, на адресу
наручиоца за предметну јавну набавку, приспела је 1 понуда.
Поступак јавног отварања понуда по предметној јавној набавци је почео 14.09.2018. године у 12:00 часова.
Поступку отварања понуда присуствоваo je овлашћени представниk понуђача ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ
СУБОТИЦА, Суботица, Змај Јовина 30 (овлашћење од 13.09.2018. године);
О јавном отварању понуда Комисија је сачинила Записник 14.09.2018. године број: 140-404-202/2018-02.
3. Основни подаци о понуђачима:
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Пословно име:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СУБОТИЦА

Седиште:

Суботица, Змај Јовина 30

Матични број:

08064105

ПИБ:

100959913

Законски заступник:

Весна Вукмировић ВД директора

Понуђач уписан у Регистар
понуђача АПР-а

Решење бр. БПН 3342/2015 од 12.08.2015. године

Понуда бр.

06-1112 од 11.09.2018. године

Понуда je благовремена.
4. Понуде које су одбијене, разлоге за њихово одбијање и понуђену цену тих понуда:
-У овом поступку јавне набавке нема одбијених понуда.
5. Ако је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно образложење - начин на који је
утврђена та цена:/;
6. Начин примене методологије доделе пондера
Критеријум за оцењивање понуда: најнижа понуђена цена.
Понуђач
ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СУБОТИЦА, Суботица, Змај Јовина 30,
који је поднео понуду број 06-1112 од 11.09.2018. године, код Наручиоца заведена под бројем 140 2924/2018
дана 14.09.2018. године, понудио je следеће:
Укупна цена без пдв: 499.996,00 РСД
Укупна цена са пдв: 499.996,00 РСД са образложењем да Завод за јавно здравље у Суботици
није у систему ПДВ-а
Начин и услови плаћања:
- износ од 30% исплатити по потписивању уговора и достављеног предрачуна,
- износ од 60% исплатити по завршетку првог сезонског циклуса (за обе фракције) и
достављеног првог појединачног извештаја (за обе фракције), предрачуна и извештаја о
утрошку авансне уплате
2

- остатак од 10% исплатити по достављеном коначном рачуну/фактури за извршене услуге
најкасније 30 дана од рока извршења из члана 4. Уговора а на основу прихваћеног коначног
извештаја од стране Наручиоца.
-рок важења понуде: 90 дана од дана отварања понуда;
-начин давања понуде: самостална понуда;
Понуђач се налази у регистру понуђача: да;
Достављени докази за пословни капацитет: да;
-Важећа дозвола издата од Министарства животне средине и просторног планирања бр. 35301-02023/I/2007-02 од 02.07.2010. године – о испуњености услова да врши контролу квалитета
ваздуха у животној средини – мерење имисије загађујућих материја;
-Важећи сертификат о акредитацији издат од Акредитационог тела Србије бр. 01-054 дана
12.02.2016. године са роком важења акредитације до 11.02.2020. године, којим се потврђује да
Завод за јавно здравље Суботица задовољава захтеве стандарда: SRPS ISO/IEC 17025:2006
(ISO/IEC 17025:2005) да је компетентан за обављање послова испитивања који су
специфицирани у обиму акредитације;
-Обим акредитације издат од АТС под бр. 01-054;
Достављен доказ Изјава на основу члана 77. став 4. ЗЈН, о испуњености услова из члана 75. ЗЈН:
да;
Достављено средствно финансијског обезбеђења за озбиљност понуде: да;
Понуда понуђача ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СУБОТИЦА, Суботица, Змај Јовина 30, је прихватљива у смислу
члана 3. тачка 33. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије” бр.124/2012, 14/15 и
68/15).
РАНГИРАЊЕ ПОНУДА
Комисија за јавну набавку је након спроведене стручне оцене понуда саставила следећу ранг листу
понуђача који су доставили прихватљиве понуде:
Ред.
Број
1.

Број под којим је
понуда заведена и
датум
140-2924/2018 од
14.09.2018. године

Назив или шифра понуђача

ЗАВОД ЗА
СУБОТИЦА,
Јовина 30

ЈАВНО ЗДРАВЉЕ
Суботица,
Змај

Најнижа понуђена цена

499.996,00 динара без пдв

7. Назив понуђача коме се додељује уговор, а ако је понуђач навео да ће набавку извршити уз
помоћ подизвођача и сваки део уговора који ће извршити подизвођач:
На основу члана 107. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), а у
складу са стручном оценом понуде и извршеним рангирањем прихватљивих понуда по критеријуму најнижа
понуђена цена, Комисија предлаже Наручиоцу доношење Одлуке о додели уговора и закључење уговора о
јавној набавци – УСЛУГА ТЕСТОВА ЕКВИВАЛЕНЦИЈЕ ЗА НЕРЕФЕРЕНТНУ МЕТОДУ МЕРЕЊА ФРАКЦИЈЕ
СУСПЕНДОВАНИХ ЧЕСТИЦА (PM10 И PM2.5) НА АУТОМАТСКОЈ СТАНИЦИ ЗА ПРАЋЕЊЕ КВАЛИТЕТА
АМБИЈЕНТАЛНОГ ВАЗДУХА У СУБОТИЦИ ЈН ОП 21/2018, са понуђачем:
ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СУБОТИЦА, Суботица, Змај Јовина 30, матични број:
08064105, ПИБ: 100959913;;
по понуди број 06-1112 од 11.09.2018. године која је код Наручиоца заведена под бројем 140-2924/2018 дана
14.09.2018. године, пошто је иста оцењена као прихватљива у отвореном поступку јавне набавке услуга ЈН ОП
21/2018.
Понуђач је поднео самосталну понуду.
С обзиром на наведено, Наручилац је на основу овлашћења из члана 108. став 1. Закона о јавним
набавкама, прихватио предлог Комисије за јавну набавку, те је одлучено као у диспозитиву.
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