Република Србија
Град Лесковац
Градска управа – Одељење за јавне набавке
Број: ______– 404/2020-11 NN083-2/20
Датум: ___.___.2020. год.
Лесковац
На основу чл. 68. Став 1. Правилника о ближем уређивању поступка јавне
набавке града Лесковца број 839/2020-III од 09.09.2020 године и Извештаја о
поступку набавке број 2408-404/20-11 од 30.11.2020. године, шеф Одељења за јавне
набавке, доноси
О Д Л У К У О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ДОДЕЉУЈЕ СЕ УГОВОР У ПОСТУПКУ НАБАВКЕ УСЛУГА -„Услуга
мерења нивоа комуналне буке у животној средини на територији града
Лесковца у 2020/2021 години “ понуђачу „Институт Ватрогас“ д.о.о. ул.
Булевар Војводе Степе бр. 66, 21 137 Нови Сад, број – НН083-2/20.
Образложење
1. Прeдмeт и прoцeњeнa врeднoст нaбaвкe:
Прeдмeт нaбaвкe je набавка услуга - „Услуга мерења нивоа комуналне буке у
животној средини на територији града Лесковца у 2020/2021 години “ број –
НН083-2/20
Процењена вредност набавке : 833 333,00 динара без ПДВ-а.
Општи речник набавки: 90700000 - Услуге у области заштите животне
средине;
90742100- Услуге контроле буке;
Врста поступка: Уговор/Наруџбеница
Одлуком о спровођењу набавке услуга а основу члана 27 став 1. тачка 1.
Закона о јавним набавкама ('' Сл. гласник РС '' бр. 91/2019) и члана 63. став 1.
Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке града Лесковца бр.
839/2020-III од 09.09.2020.год, Позив и Конкурсна документација објављени су на
интернет страници наручиоца: www.gradleskovac.org. дана 17.11.2020. године и
сходно начелима ЗЈН да се обезбеди конкуренција са тенденцијом да уговорена
цена не буде већа од упоредиве тржишне цене позвао електронском поштом дана
17.11.2020 године најмање три лица, односно ниже наведена која су према
сазнањима наручиоца способна да изврше набавку и то:
1. „Факултет за заштиту на раду“ Ниш,
на e-mail adresu:
dekan@znrfak.ni.ac.rs;
2. „Завод за јавно здравље Пирот“, на e-mail adresu: zzzzpi@mts.rs;
3. „Завод за јавно здравље Врање“ на e-mail adresu:nabavke@zjzvranje.org.rs; и
info@zjzvranje.org.rs;
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4. Институт
„Ватрогас“
Нови
Сад
на
e-mail
adresu:
ivg@institutvatrogas.co.rs;
5. „Институт за безбедност и сигурност на раду“ Нови Сад на e-mail adresu::

office@ibs-ns.com;
6. “МИПХЕМ” доо Београд, на e-mail adresu: office@miphem.rs;

7. „ Институт за заштиту на раду, за заштиту од пожара, заштиту
животне средине, пројектовање и инжењеринг“ ад, Нови Сад, на e-mail adresu:
institut@institut.co.rs
2. Пoдaци из плaнa нaбaвки кojи сe oднoсe нa прeдмeтну нaбaвку:
План набавки за 2020. годину на који се Закон не примењује, позиција из
плана набавки: 0073 .
Набавка иде на терет позиције у буџету града Лесковца: раздео 5;
функционална класификација 560; позиција 100; економска класификација 424000.
3. Отварање понуда обављено је у складу са позивом дана 27.11.2020. године са
почетком у 11:30 часова о чему је сачињен записник о отварању понуда бр. 2402404/2020-11 од 27.11.2020. године.
4. Oснoвни пoдaци o пoнуђaчимa – датум и време пријема понуде:
Блaгoврeмeнo, oднoснo дo 27.11.2020. гoдинe дo 11:00 чaсoвa примљeнo je 5 (пет)
понуда, и тo:
Р.
бр.

Брoj пoд
кojим je
пoнудa
зaвeдeнa

Нaзив и сeдиштe пoнуђaчa/шифрa пoнуђaчa

Дaтум
приjeмa

Чaс
приjeмa

1

2373-404

„Институт ватрогас“ д.о.о.
ул.Булевар Војводе Степе бр.66
21137 Нови Сад

24.11.2020

11,52

2

2378-404

Факултет заштите на раду у Нишу
ул. Чарнојевића 10 а
18000 Ниш

25.11.2020

10,57

3

2382-404

„Институт за безбедност и сигурност на
раду“доо ул. Косте Рацина бр.19
21137 Нови Сад

26.11.2020

10,22

4

2383-404

„Институт за заштиту на раду“ АД Нови Сад ул.
Марка Миљанова 9 и 9А
21101 Нови Сад

26.11.2020

10,22

5

2384-404

Завод за јавно здравље Пирот
Кеј бб, Пирот

26.11.2020

11,04

5. Нaзив и сeдиштe пoнуђaчa/шифрa пoнуђaчa, брoj пoд кojим je пoнудa зaвeдeнa,
нaчин нa кojи пoнуђaч нaступa, пoнуђeнa цeнa, пoдaци из пoнудe кojи су oдрeђeни
кao eлeмeнти критeриjумa и кojи сe мoгу нумeрички прикaзaти, рoк вaжeњa пoнудe,
пo рeдoслeду приjeмa пoнудa:
Р. бр. Пoдaци из пoнуда
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1.

Р. бр.

2.

Р. бр.

3.

Р. бр.

4.

Р. бр.

5.

Нaзив и сeдиштe
пoнуђaчa/шифрa пoнуђaчa
Нaчин нa кojи пoнуђaч нaступa
Пoнуђeнa цeнa :
Рок плаћања по рачунима
Рок важења понуде
Рок извршења посла
Пoдaци из пoнуда
Нaзив и сeдиштe
пoнуђaчa/шифрa пoнуђaчa
Нaчин нa кojи пoнуђaч нaступa
Пoнуђeнa цeнa :
Рок плаћања по рачунима
Рок важења понуде
Рок извршења посла
Пoдaци из пoнуда
Нaзив и сeдиштe
пoнуђaчa/шифрa пoнуђaчa

„Институт Ватрогас“ д.о.о.
ул.Булевар Војводе Степе бр.66, 21 137 Нови Сад

Нaчин нa кojи пoнуђaч нaступa
Пoнуђeнa цeнa :
Рок плаћања по рачунима
Рок важења понуде
Рок извршења посла
Пoдaци из пoнуда
Нaзив и сeдиштe
пoнуђaчa/шифрa пoнуђaчa
Нaчин нa кojи пoнуђaч нaступa
Пoнуђeнa цeнa :
Рок плаћања по рачунима
Рок важења понуде
Рок извршења посла
Пoдaци из пoнуда
Нaзив и сeдиштe
пoнуђaчa/шифрa пoнуђaчa
Нaчин нa кojи пoнуђaч нaступa
Пoнуђeнa цeнa :
Рок плаћања по рачунима
Рок важења понуде
Рок извршења посла

самостално
724.980,00
30 календарских дана
60 дана
12 месеци

самостално
549.960,00
25 календарских дана
60 дана
12 месеци
Факултет заштите на раду у Нишу
ул. Чарнојевића 10 а, 18 000 Ниш

самостално
780 000,00
45 календарских дана
60 дана
12 месеци
„Институт за безбедност и сигурност на
раду“доо ул. Косте Рацина бр.19, 21 137 Нови
Сад

„Институт за заштиту на раду“ АД Нови Сад
ул. Марка Миљанова 9 и 9А, 21 101 Нови Сад

самостално
778.200,00
45 календарских дана
120 дана
12 месеци
„Завод за јавно здравље Пирот“, ул. Кеј бр. бб,
18 300 Пирот

самостално
1 260 000,00
45 календарских дана
60 дана
12 месеци

РЕЗУЛТАТ ОЦЕНЕ ПОНУДА И ИСПУЊЕНОСТ КРИТЕРИЈУМА ЗА
КВАЛИТАТИВНИ ИЗБОР ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА
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У поступку прегледа и стручне оцене понуде (члaн 68. Правилника о
ближем уређивању поступка јавне набавке града Лесковца бр. 839/2020-III
09.09.2020. године) комисија за јавну набавку, код следећих понуђача
„Институт ватрогас“ д.о.о., ул.Булевар Војводе Степе бр.66 21137 Нови Сад
Факултет заштите на раду у Нишу ул. Чарнојевића 10 а, 18000 Ниш
„Институт за безбедност и сигурност на раду“доо ул. Косте Рацина бр.19 21137 Нови Сад
„Институт за заштиту на раду“ АД Нови Сад ул. Марка Миљанова 9 и 9А 21101 Нови Сад
констатовала је следеће да:
не постоји основ за искључење;
су испуњени критеријуми за избор понуђача;
су испуњени захтеви и услови у вези са предметом набавке и техничком
спецификацијом и доставили доказе да су уписани у професионални регистар и да
поседују дозволу надлежног органа за обављање делатности предмета набавке;
не постоје ваљани докази о повреди конкуренције или корупције;
нису утврђени други недостаци због којих није могуће утврдити
садржину понуде или није могуће упоредити са другим понудама;
понуда не прелази износ процењене вредности предмета набавке или
расположивих средстава;
понуда није неуобичајено ниска, те се понуда рангира према
критеријуму за доделу уговора који је одређен у документацији о набавци;
понуда ових понуђача не садржи рачунске грешке.
Наручилац је у склопу Конкурсне документације на страни 5. Објавио
процењену вредност набавке у износу од 833 333,00 динара.
Понуђач под редним бројем 5. „Завод за јавно здравље Пирот“, ул. Кеј бр.
бб, 18 300 Пирот је у поднетој понуди понудио цену од 1 260 000,00 динара без
ПДВ-а, односно 1 260 000,00 динара са ПДВ-м чиме је своју понуду учинио
неприхватљивом из разлога што прелази износ процењене вредности предмета
набавке односно расположивих средстава.
Комисија је одбила понуду понуђача као неприхватљиву из разлога јер
прелази износ процењене вредности предмета набавке односно расположивих
средстава.
РАНГИРАЊЕ ПОНУДА
Понуде су рангиране применом критеријума за доделу уговора „ЦЕНА“ и
Ранг листа изгледа овако:
1.
Понуђач „Институт Ватрогас“ д.о.о. ул.Булевар Војводе Степе бр.
66, 21 137 Нови Сад који наступа самостално, освојио је I место за понуђену цену
у вредности од 549 960,00 динара без ПДВ-а, са роком плаћања од 25 календарских
дана, рок важности понуде од 60 дана и рок извршења посла у трајању од 12
месеци;
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2.
Понуђач „Институт за безбедност и сигурност на раду“доо, ул.
Косте Рацина бр.19, 21 137 Нови Сад који наступа самостално, освојио је II место
за понуђену цену у вредности од 724 980,00 динара без ПДВ-а, са роком плаћања
од 30 календарских дана, рок важности понуде од 60 дана и рок извршења посла у
трајању од 12 месеци;
3.
Понуђач „Институт за заштиту на раду“ад, ул. Марка Миљанова
бр.9. и 9А, 21 101 Нови Сад који наступа самостално, освојио је III место за
понуђену цену у вредности од 778 200,00 динара без ПДВ-а, са роком плаћања од
45 календарских дана, рок важности понуде од 120 дана и рок извршења посла у
трајању од 12 месеци;
4.
Понуђач „Факултет заштите на раду у Нишу“ ул. Чарнојевића 10
а 18000 Ниш који наступа самостално, освојио је IV место за понуђену цену у
вредности од 780 000,00 динара без ПДВ-а, са роком плаћања од 45 календарских
дана, рок важности понуде од 60 дана и рок извршења посла у трајању од 12
месеци;
ОДБИЈЕНЕ ПОНУДЕ, РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ СУ ОДБИЈЕНЕ
Понуда понуђача „Завод за јавно здравље Пирот“, ул. Кеј бр. бб, 18 300
Пирот, који наступа самостално са понуђеном ценом од 1 260 000,00 динара без
ПДВ-а роком плаћања 45 дана, роком важност понуде од 60 дана и рок извршења
посла у трајању од 12 месеци је неприхватљива из разлога јер прелази износ
процењене вредности предмета набавке односно расположивих средстава.
ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ
Комисија је предложила овлашћеном лицу наручиоца да се Понуда
понуђача „Завод за јавно здравље Пирот“, ул. Кеј бр. бб, 18 300 Пирот, одбије
као неприхватљива а Уговор додели Прворангираном Понуђачу „Институт
Ватрогас“ д.о.о. ул.Булевар Војводе Степе бр. 66, 21 137 Нови Сад који наступа
самостално, за понуђену цену у вредности од 549 960,00 динара без ПДВ-а, са
роком плаћања од 25 календарских дана, рок важности понуде од 60 дана и рок
извршења посла у трајању од 12 месеци.
Увидом у целокупну документацију, одговорно лице наручиоца уважило је
предлог Комисије и донело одлуку као у диспозитиву.
Одлуку о додели уговора објавити на интернет страници Наручиоца
www.gradleskovac.org у року од три дана од дана њеног доношења.
Поука о правном леку:
Поука о правном леку не постоји.

Градска управа града Лесковца
Одељење за јавне набавке
ШЕФ ОДЕЉЕЊА
м.п.

_______________________
Зоран Новаковић
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