Посл.бр. 10-7/18/5
Дана 13.04.2018.године
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама директор Дома здравља „Др Јован Јовановић Змај“ Стара Пазова, доноси следећу:

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
За набавку услуге одржавања возног парка додељује се уговор о јавној набавци следећим понуђачима:
Партија бр.1 Поправка на сиситему горива
,,MALEČIĆ TRUCK SERVIS''- Ст. Пазова
Укупна збирна цена за редован сервис без ПДВ-а (без ПДВ-а): 484.500,00 динара.
Укупна збирна цена за редован сервис са ПДВ-ом: 581.400,00 динара.
Партија бр.2 Аутоелектричарски радови за комби и путничка возила
,,MALEČIĆ TRUCK SERVIS''- Ст. Пазова
Цена норма сата без ПДВ-а (без ПДВ-а): 1.500,00 динара.
Цена норма сата са ПДВ-ом: 1.800,00 динара.
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Партија бр.3 Лимарско – фарбарски радови за комби и путничка возила
,,MALEČIĆ TRUCK SERVIS''- Ст. Пазова
Цена норма сата без ПДВ-а (без ПДВ-а): 1.000,00 динара.
Цена норма сата са ПДВ-ом: 1.200,00 динара

Образложење
На основу Одлуке директора Дома здравља „Др Јован Јовановић Змај“ Стара Пазова бр.10-7/18/1 од 30.03.2018. године, спроведен је поступак јавне
набавке мале вредности, те је дана 11.04.2018. године извршено јавно отварање прикупљених понуда за поступак јавне набавке услуге одржавања возног
парка.
Процењена вредност јавне набавке: 900.000,00 динара
Бр.
партије
1.
2.
3.

Назив партије
Поправка на сиситему горива
Аутоелектричарски радови за комби и путничка
возила
Лимарско – фарбарски радови за комби и путничка
возила

Процењена вредност
600.000,00
150.000,00
150.000,00
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Благовремено, тј. до дана 11.04.2018. год. до 08:00 часова, пристигле су понуде следећих понуђача, и то по наведеном редоследу:

Ред.
број

Назив понуђача

1.

,,MALEČIĆ TRUCK SERVIS'' – Краља
Петра I 102, Стара Пазова

Број под којим је
понуда заведен

Датум

Сат

пријема
10-7/18/2-1

10.04.2018.

14:00

Неблаговремених понуда нема.
Комисија за јавне набавке је дана 12.04.2018. сачинила Извештај о стручној оцени:
Нема понуђача чије су понуде одбијене.
КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ:
На основу члана 85 Закона о јавним набавкама, за одабир најповољније понуде примењивао се за партију број 1, критеријум – ,,најнижа понуђена цена’’.
Уколико два или више понуђача имају исти најнижу понуђену цену, уговор ће бити додељен понуђачу који је понудио краћи рок за сервисирање поправку. Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор
доделити понуђачу који је понудио дужи рок плаћања.

За партије број 2 и 3 примењивао се критеријум ,,економски најповољнија понуда''
Цена норма сата ....................................................50 пондера
Укупан број норма сати за све услуге.....................40 пондера
Рок плаћања ..........................................................10 пондера
1. ПОНУЂЕНА ЦЕНА ЗА НОРМА САТ максимално 50 бодова
 Понуђач са најниже понуђеном вредношћу једног норма сата добија максимални број
Бодова-----------------------------------------------------------------------------50 бодова
Број бодова рачуна се по формули:
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Најнижа понуђена вредност норма сата x 50
Вредност норма сата вреднованог понуђача
2. УКУПНА БРОЈ НОРМА САТИ ЗА СВЕ УСЛУГЕ максимално 40 бодова
 Понуђачу са најкраћим укупним бројем норма сати за све услуге, додељује се максимално број
Бодова-------------------------------------------------------------------------------40 бодова
Број бодова рачуна се по формули:
Укупан најкраћи број норма сати за све услуге x 40
Укупан најкраћи број норма сати за све услуге вреднованог понуђача
3. РОК ПЛАЋАЊА максимално 10 бодова
 Рок плаћања 60 дана ------------------------0 бодова
 Од 61 до 75 дана-------------------------------5 бодова
 Од 76 до 90 дана-------------------------------10 бодова

Укупан број бодова (пондера) се добија сабирањем бодова (пондера) добијених по напред наведеним критеријумима.
ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА
Уколико два или више понуђача имају исти број пондера, уговор ће бити додељен понуђачу чија је понуда прва запримљена код Наручиоца.
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Партија бр.1 Поправка на сиситему горива
Редни
број

Укупна збирна цена
без ПДВ-а

Понуђач

Укупна збирна
цена са ПДВ-ом

Цена норма сата
без ПДВ-а

Цена норма
сата са ПДВ-ом

Брзина
поправке

Рок плаћања

,,MALEČIĆ
TRUCK
484.500,00
581.400,00
1.500,00
1.800,00
72 часа
60 дана
SERVIS''
С обзиром да је понуда прихватљива, предложено је директору Дома здравља закључење уговора о јавној набавци са следећим понуђачем:
,,MALEČIĆ TRUCK SERVIS''- Ст. Пазова
1.

Укупна збирна цена за редован сервис без ПДВ-а (без ПДВ-а): 484.500,00 динара.
Укупна збирна цена за редован сервис са ПДВ-ом: 581.400,00 динара.

Партија бр.2 Аутоелектричарски радови за комби и путничка возила
Редни
број

Понуђач

1.

,,MALEČIĆ TRUCK
SERVIS''

Цена норма сат без
ПДВ-а

Цена норма сата
са ПДВ-ом

Укупан број
норма сати за
све услуге

Рок плаћања

1.500,00

1.800,00

1,5 час

60 дана

БОДОВАЊЕ
Понуђач

Цена норма сата без
ПДВ-а

Укупан број норма
сати за све услуге

Рок плаћања

Укупно бодова

,,MALEČIĆ TRUCK
50
40
0
90
SERVIS''
С обзиром да је понуда исправна и прихватљива, предложено је директору Дома здравља закључење уговора о јавној набавци са следећим
понуђачем:
,,MALEČIĆ TRUCK SERVIS''- Ст. Пазова
Цена норма сата без ПДВ-а (без ПДВ-а): 1.500,00 динара.
Цена норма сата са ПДВ-ом: 1.800,00 динара.
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Партија бр.3 Лимарско – фарбарски радови за комби и путничка возила
Редни
број
1.

Понуђач
,,MALEČIĆ
TRUCK SERVIS''

Цена норма
сати без ПДВ-а

Цена норма сати
са ПДВ-ом

Укупан број
норма сати за
све услуге

Рок плаћања

1.000,00

1.200,00

1,5 час

90 дана

БОДОВАЊЕ
Понуђач

Цена норма сата без
ПДВ-а

Укупан број норма
сати за све услуге

Рок плаћања

Укупно бодова

,,MALEČIĆ TRUCK
50
40
10
100
SERVIS''
С обзиром да је понуда исправна и прихватљива, предложено је директору Дома здравља закључење уговора о јавној набавци са следећим
понуђачем:
,,MALEČIĆ TRUCK SERVIS''- Ст. Пазова
Цена норма сата без ПДВ-а (без ПДВ-а): 1.000,00 динара.
Цена норма сата са ПДВ-ом: 1.200,00 динара
Сходно наведеном, донета је одлука из диспозитива
Поука о правном леку: Захтев за заштиту права подноси се у року од 5 дана од дана oбјаве на Порталу јавних набавки, у складу са чланом 149 -159
Закона о јавним набавкама.

Директор Дома здравља
Спец. др мед. Александар Омеровић
___________________________
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