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Дел.број : 01-20-I-8/2019 - 10
Датум : 25.4.2019.

Наручилац ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ КИКИНДА

Адреса Краља Петра I, бр 70 

Место 23 300 КИКИНДА

Број 01-20-I-8/2019 - 10

Датум 25.4.2019.

На основу чл.107. и 108. Закона о јавним набавкама („Сл.Гласник РС“ бр.124/2012, 14/2015 
и 68/2015 - даље:„Закон“), а на основу извештаја о стручној оцени понуда, наручилац доноси 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ДОБАРА бр. 8/2019 – ЗАМЕНА ГАСНОГ КОТЛА 

Спроводи се као резервисана јавна набавка

Уговор о јавној набавци добара  у поступку јавне набавке мале вредности –  ЗАМЕНА ГАСНОГ
КОТЛА број: 8/2019, по позиву за подношење понуде број: 01-20-I-8/2019-2 од 09.04.2019. године
и  конкурсној  документацији  број:  01-20-I-8/2019  од 09.04.2019.године,  објављеним на Порталу
јавних набавки 09.04.2019.  године и  обавештења  о  продужењу  рока  за  подношење  понуда
објављеном на порталу УЈН 19.4.2019.године и измене конкурсне документације 19.4.2019.године
додељује се понуђачу:

INVAL-STAT DOO, Вука Караџића 61/B, 26220  Ковин. Понуда понуђача број 57 од 19.04.2019,
чија је понуда заведена код наручиоца 22.04.2019 у 10:23. године под деловодним бројем 854, као
понуђачу  који  је  употпуности  испунио  услове  из  позива  за  подношење  понуда  и  конкурсне
документације и који је понудио најнижу цену. Цена услуге из понуде је 956.500,00 без ПДВ-а
односно 1.147.800,00 са ПДВ-ом.

Коришћење, штампање или умножавање овог документа без сагласности ЗЗЈЗ је забрањено
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О б р а з л о ж е њ е

Наручилац је дана 9.4.2019. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале
вредности добара – ЗАМЕНА ГАСНОГ КОТЛА број: 8/2019, заведену под бројем: 01-20-I-8/2019 -
1.

За наведену јавну набавку наручилац је на Порталу управе за јавне набавке дана 9.4.2019.
године објавио позив за подношење понуде број: 01-20-I-8/2019 - 4 од 9.4.2019. године и конкурсну
документацију број:  01-20-I-8/2019  од 9.4.2019. године, као и обавештење о продужетку рока за
подношење  понуда  и  измену  конкурсне  документације  објављеном  на  порталу  УЈН
9.4.2019.године.

Након спроведеног поступка Комисија за јавне набавке сачинила је Извештај  о стручној
оцени  понуда  јавне  набавке мале  вредности  добара број:  8/2019,  ЗАМЕНА ГАСНОГ КОТЛА,
заведен под бројем: 01-20-I-8/2019 - 9 од 25.4.2019. године.

У Извештају је Комисија за јавну набавку констатовала следеће:
Датум и време почетка отварања понуда:

22.4.2019.  године  у  12:30 часова  у  просторијама  Завода  за  јавно  здравље  Кикинда  у
Кикинди, ул. Краља Петра I број 70. 

   1.   Предмет јавне набавке је: 

Предмет јавне набавке број 01-20-I-8/2019 је набавка добара - ЗАМЕНА ГАСНОГ КОТЛА, Спроводи се
као резервисана јавна набавка
Јавна набавка није обликована у партијама.

Ознака из Општег речника набавки и допунског речника је 42515000-9– котлови на централно
грејање

Процењена вредност набавке износи 957.500,00 динара без обрачунатог ПДВ-а.

Средства за јавну набавку предвиђена су  Финансијским планом и Планом јавних набавки за 2019.
годину, конта 5113 и могу се трошити до одређеног износа и за одређене намене у периоду од годину дана.

Јавна набавка је предвиђена у плану набавки наручиоца за 2019. годину.

За набавку је планиран поступак јавне набавке мале вредности, а спроводи се поступак резервисане јавне
набавке.
Предметна јавна набавка   је резервисана јавна набавка у складу са чланом 8. Закона о јавним  
набавкама  (  „Сл.  Гласник  РС“  бр.  124/2012,  14/15  68/15), у  поступку  јавне  набавке мале
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вредности добара  – ЗАМЕНА ГАСНОГ КОТЛА – 8/2019, у складу са Законом и подзаконским
актима којима се уређују јавне набавке.
У поступку јавне набавке могу учествовати само установе, организације, удружења или привредни
субјекти  за  радно  оспособљавање,  професионалну  рехабилитацију  и  запошљавање  лица  са
инвалидитетом, ако та лица чине најмање 30% запослених, при чему сви учесници у заједничкој
понуди и сви подизвођачи морају да буду из наведене групације.

Поступак јавне набавке мале вредности се спроводи ради закључења.

Процењена  вредност  јавне  набавке  добара  -  ЗАМЕНА ГАСНОГ КОТЛА је  957.500,00 (словима:
деветстопедесетседамхиљадапетстодинара и 00/100) без ПДВ-а.  Процењена вредност је утврђена на
основу плана, спецификације, количине и тржишних цена вредности без ПДВ-а је:

2. Процењена вредност набавке износи 957.500,00 динара без обрачунатог ПДВ-а.

Средства за јавну набавку предвиђена су  Финансијским планом и Планом јавних набавки за 2019.
годину, конта 5113 и могу се трошити до одређеног износа и за одређене намене у периоду од годину дана.

Јавна набавка је предвиђена у плану набавки наручиоца за 2019. годину.

За набавку је планиран поступак јавне набавке мале вредности, а спроводи се поступак резервисане јавне
набавке.
Предметна јавна набавка   је резервисана јавна набавка у складу са чланом 8. Закона о јавним  
набавкама  (  „Сл.  Гласник  РС“  бр.  124/2012,  14/15  68/15), у  поступку  јавне  набавке мале
вредности добара  – ЗАМЕНА ГАСНОГ КОТЛА – 8/2019, у складу са Законом и подзаконским
актима којима се уређују јавне набавке.
У поступку јавне набавке могу учествовати само установе, организације, удружења или привредни
субјекти  за  радно  оспособљавање,  професионалну  рехабилитацију  и  запошљавање  лица  са
инвалидитетом, ако та лица чине најмање 30% запослених, при чему сви учесници у заједничкој
понуди и сви подизвођачи морају да буду из наведене групације.

Поступак јавне набавке мале вредности се спроводи ради закључења.

Процењена  вредност  јавне  набавке  добара  -  ЗАМЕНА ГАСНОГ КОТЛА је  957.500,00 (словима:
деветстопедесетседамхиљадапетстодинара и 00/100) без ПДВ-а.  Процењена вредност је утврђена на
основу плана, спецификације, количине и тржишних цена вредности без ПДВ-а је:

3. У поступку јавне набавке учествовало је 2 (два) понуђача
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Р. бр. Назив и седиште понуђача/шифра понуђача 

1. INVAL-STAT DOO, Вука Караџића 61/B, 26220 Ковин

2. CHW INSTAL DOO, Веселина Маслеше 72, 21000 Нови Сад

Све понуде (укупно 2 понуде) су пристигле благовремено до 12:00 часова 22.4.2019. године. Отварање 
понуда истог дана у 12:30 часова текло је по датуму и времену приспећа понуда, односно отваране су 
понуде једног по једног понуђача, на начин приказан у записнику о отварању понуда дел.број: 01-20-I-
8/2019 - 8 од 22.4.2019.године.

Комисија је након слања Записника о отварању понуда понуђачима приступила оцењивању и констатовала 
следеће :

Анализа свих понудa представља детаљан и исцрпан преглед, те је Комисија извршила детаљан преглед
свих Понуда,  приложене документације  за  оцену испуњености услова из чл.  75.  и 76.  Закона о јавним
набавкама и конкурсне документације за учешће у поступку.

4. Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда:

4. Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда:

Понуда понуђача CHW INSTAL DOO,562/2019, од 19.04.20198., заведена код наручиоца под бројем број
856 3, 22.4.2019. у  11:52, је неисправна јер понуђач није доставио доказ о испуњавању обавезног услова из
члана 75 став 1. тачка 5. тј. није доставио  Копију важећег        Решења     надлежног Министарства за послове
запошљавања (Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања),да Понуђач има дозволу за
рад  и  да  је  регистрован  као  установа,  организација,  удружење  или  привредни  субјекат  за  радно
оспособљавање, професионалну рехабилитацију и запошљавање лица са инвалидетом, и да та лица чине
30% запослених, обзиром да се поступак јавне набавке спроводи као резервисана јавна набавка.  Такође
понуђач није доставио доказе о испуњавању додатних услова тачка 4. кадровски капацитет, тј, обзиром да је
доставио да је радно ангажовао лица по другом основу, уз доказ о радном ангажовању у складу са Законом о
раду,из којег се види да је лице радно ангажован на дан отварања понуда и из којих се види да су ангажована
лица тражене струке, није доставио обавештење о успешном пријему пореске пријаве електронским путем за
сва радно ангажована лица нити Извод из појединачне пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку
ЕБП-ПУРС,  са  стањем задужења по БОП на  дан израде  извода: 0,00  РСД  за   један од  два  месеца  који  
претходе   месецу у којем је објављен позив за достављање понуда на Порталу јавних набавки ни за једног  
радно  ангажованог  радника.  Те  на  основу  достављене  документације  понуђач  није  доставио  доказе  да
испуњава услове из члана 8. Закона о јавним набавкама ( „Сл. Гласник РС“ бр. 124/2012, 14/15 68/15) ,
обзиром да се поступак јавне набавке спроводи као резервисана јавна набавка, те по Закону у поступку јавне
набавке  могу  учествовати  само  установе,  организације,  удружења  или  привредни  субјекти  за  радно
оспособљавање, професионалну рехабилитацију и запошљавање лица са инвалидитетом, ако та лица чине
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најмање 30% запослених, при чему сви учесници у заједничкој понуди и сви подизвођачи морају да буду из
наведене групације. Понуђач није обишао локацију, како је то захтевано конкурсном документацијом и
није доставио попуњен образац 7 из конкурсне документације. 

„Примедба  наручиоцу  на  означавање  јавне  набавке  у  поступку  после  отварања  понуда да  је
резервисана јавна набавка; с обзиром да је наручилац у последњим изменама конкурсне документације од
19.04.2019.године  у  позиву  за  подношење  понуде  на  првој  страни  јасно  назначио  да  није  у  питању
резервисана јавна набавка, чиме се други понуђач ставља у неравноправан положај. Значи, није у питању
резервисана  јавна  набавка.“  не  стоји јер  се  из  конкурсне  документације  јасно  види  да  је  у  питању
резервисана јавна набавка и на првој страници и кроз текст, као и из тражених услова. У свим позивима пре
коначне измене је јадно назначено да је у питању резервисана јавна набавка, сем у задњем позиву где је
изостављено да се прецизно назначи да је у питању резервисана јавна набавка, али у сваком случају нигде
ни  у  позиву  не  стоји  да  се  овај  поступак  не  спроводи  као  резервисана  јавна  набавка,  што  је  понђач
инсинуирао. Из свега наведеног понуда овог понуђача се сматра неприхватљивом. Понуђена цена за услуге
из партије је 884.500,00 без ПДВ-а, односно 1.061.400,00 са ПДВ-ом.

5. Образложење - начин на који је утврђена цена понуде која је одбијена због неуобичајено ниске цене

Није било одбијених понуда због неуобичајено ниске цене.

6. Начин примене методологије доделе пондера: Критеријум за оцену понуда и доделу уговора је најнижа 
понуђена цена, а у складу са критеријумима означеним у конкурсној документацији оцена прихватљивих 
понуда је извршено по редоследу партија на следећи начин :

Р.бр
бр. 
понуде

Понуђач
Критеријуми за
оцену понуде -

Цена

1. 854
INVAL-STAT DOO, Вука Караџића 61/
B, 26220 Ковин

956.500,00

7. Назив понуђача којима се додељује уговор: 

Након  разматрања  и  оцене  благовремених,  одговарајућих  и  прихватљивих  понуда  приказане  напред  у
Извештају  Комисије  у  отвореном  поступку  јавне набавке  мале  вредности  добара  -  ЗАМЕНА ГАСНОГ
КОТЛА бр. 8/2019, Комисија за јавну набавку констатује да је најповољнија понуда понуђача:

Ред.
бр.

Најповољнији Понуђач 
Износ у

динарима без
ПДВ-а

1. INVAL-STAT DOO, Вука Караџића 61/B, 26220 Ковин 956.500,00
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8. На основу разматрања и оцене благовремене, одговарајуће и прихватљиве понуде приказане у Извештају 
о стручној оцени понуда, као и предлога Комисије за јавну набавку да се наведеном понуђачу додели 
уговори, одлучено је као у диспозитиву Одлуке.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 

Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од 10 (десет) дана од дана објаве 
на Порталу УЈН. Захтев се подноси Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, а 
предаје наручиоцу.

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ:
                                                                                                                                                  Директор

______________________

ДОСТАВИТИ:
1. Директору Завода за јавно здравље Кикинда;
2. Архиви
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