РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
ПОРЕСКА УПРАВА
СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ
Број: 21-Н 500-404-01-01136/2015-I5008/7
Датум: 20 10.2015. године
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама («Сл.гласник РС», бр. 68/2015) и
на основу и на основу и решења Владе РС 24 Број:119-9336/2015 од 04.09.2015., в.д.
помоћника директора Пореске управе - Сектор за материјалне ресурсе доноси:
ОДЛУКУ
о додели уговора у отвореном поступку
I
ДОДЕЉУЈЕ СЕ уговор у поступку јавне набавке добара – мрког угља
мокросепарисаног, гранулације «коцка» /величина појединачног комада-грануле од
30,00 до 60,00 мм./, калоричне - топлотне моћи од 19.000.- до 21.000.- килоџула, врсте
«Соко» или еквивалент, у количини од укупно 135 тона, са услугом превоза и истовара,
у отвореном поступку, за потребе Пореске управе РО Ниш са припадајућим
организационим јединицама и то: Експозитура Гаџин Хан 15 тона, Експозитура Бела
Паланка 10 тона, Филијала Књажевац 25 тона, Филијала Прокупље 60 тона, и Филијала
Неготин 25 тонa/, редни број ЈН 21 Н/2015 понуђачу „ОГРЕВЦЕНТАР“ д.о.о. из
Ниша, ул. Булевар Св. Цара Константина 84, за понуду под бројем: 51/2015 од
09.10.2015. године.
Укупна вредност уговора износи 1.917.000,00 динара без пореза на додату
вредност.
II
Ову одлуку наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и на својој
интернет страници у року од три дана од дана доношења одлуке.
Образложење
Наручилац је дана 11.09.2015. године донео одлуку о покретању отвореног
поступка јавне набавке бр. ЈН 21-Н/2015, за јавну набавкудобара – мрког угља
мокросепарисаног, гранулације «коцка» /величина појединачног комада-грануле од
30,00 до 60,00 мм./, калоричне - топлотне моћи од 19.000.- до 21.000.- килоџула, врсте
«Соко» или еквивалент, у количини од укупно 135 тона, са услугом превоза и истовара,
у отвореном поступку, за потребе Пореске управе РО Ниш са припадајућим
организационим јединицама и то: Експозитура Гаџин Хан 15 тона, Експозитура Бела
Паланка 10 тона, Филијала Књажевац 25 тона, Филијала Прокупље 60 тона, и Филијала
Неготин 25 тонa/.
За наведену јавну набавку наручилац је објавио позив за подношење понуда на
Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца www.purs.gov.rs/aktuelnosti
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспеле су три
понуде.
Након спроведеног поступка отварања понуда Комисија за јавне набавке је
приступила стручној оцени понуда и сачинила извештај о истом.
У извештају о стручној оцени понуда бр. 21-Н 500-404-01-01136/2015I5008/6 од 13.10.2015.године, Комисија за јавне набавке је констатовала следеће:
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Врста предмета јавне набавке: Добра.
Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
мрког угља мокросепарисаног, гранулације «коцка» /величина појединачног комадагрануле од 30,00 до 60,00 мм./, калоричне - топлотне моћи од 19.000.- до 21.000.килоџула, врсте «Соко» или еквивалент, у количини од укупно 135 тона, са услугом
превоза и истовара, у отвореном поступку, за потребе Пореске управе РО Ниш са
припадајућим организационим јединицама и то: Експозитура Гаџин Хан 15 тона,
Експозитура Бела Паланка 10 тона, Филијала Књажевац 25 тона, Филијала Прокупље 60
тона, и Филијала Неготин 25 тонa/.
Ознака из општег речника: Ознака из општег речника: 09111100 – угаљ.
Процењена вредност јавне набавке: 2.500.000,00 динара без ПДВ-а, (за 2015. годину
1.500.000,00 динара и за 2016.годину 1.000.000,00 динара).
Подаци о апропријацији у буџету, односно финансијском плану: Закон о буџету РС
за 2015. годину („Сл. гласник РС“, бр. 142/14) Глава: 16.2 Функција 110 Економска
класификација: 4212 (енергетске услуге).
Јавна набавка је предвиђена финансијским планом и Планом јавних набавки за 2015.
годину од 21.01.2015 г., класа 4 добра, бр. 9.4.
Основни подаци о понуђачима:
1.
ТР „ЕНЕРГОПРОМЕТ“, ПИБ 100680087, Ниш, ул. Светог Цара
Константина бр. 91, 18110 Ниш који је доставио понуду под бројем: 505/10-15 од
10.10.2015. године заведену у Регионалном одељењу за материјалне ресурсе Ниш под
бројем: 500-404-01-01534 /15 – I5007 дана 12.10.2015. године у 11:58 часова.
Понуда се подноси самотално, са роком важења 30 дана.
Укупна вредност понуде: 1.957.500,00 динара
2.
„ОГРЕВЦЕНТАР“ д.о.о. ПИБ 106078283, Ниш, ул. Булевар Св. Цара
Константина 84, 18116 Ниш, који је доставио понуду под бројем: 51/2015 од
09.10.2015. године заведену у Регионалном одељењу за материјалне ресурсе Ниш под
бројем: 500-404-01-01537/15 – I5007 дана 12.10.2015. године у 13:55 часова.
Понуда се подноси самотално, са роком важења 30 дана.
Укупна вредност понуде: 1.917.000,00 динара
3.
„Инекс Морава“ д.о.о. ПИБ 100992568, Ниш, ул. Булевар 12. фебруар бр. 93,
18000 Ниш, који је доставио понуду под бројем: 1244 од 08.10.2015. године заведену у
Регионалном одељењу за материјалне ресурсе Ниш под бројем: 500-404-01-01538/15 –
I5007 дана 12.10.2015. године у 13:58 часова.
Понуда се подноси самотално, са роком важења понуде 35 дана.
Укупна вредност понуде: 2.025.000,00 динара
Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда:
Комисија за јавне набавке наручиоца је понуду понуђача „Инекс Морава“ д.о.о.
ПИБ 100992568, одбила као неприхватљиву због битних недостатака прописаних
одредбама чл. 106. ст. 1. т. 2. ЗЈН, јер понуђач није доказао да испуњава додатне услове
за учешће у поступку предметне јавне набавке, које је наручилац одредио у конкурсној
документацији.
За испуњење додатних услова понуђач „Инекс Морава“ д.о.о. ПИБ 100992568,
доставио је само Сертификат о квалитету угља, број 03-32-17 од 06.03.2015. године,
којим се доказује квалитет понуђеног угља, како је комисија за јавне набавке наручиоца
захтевала у конкурсној документацији, док остале доказе за испуњење додатних услова
из чл. 76. ст.2. ЗЈН прописане конкурсном документацијом, исти није доставио,односно:
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-понуђач је доставио прецртан /без података/ образац - референтна листа (образац број
11), што значи да у истом није наведена испоручена количина угља за период како је то
прописано конкурсном документацијом (2010., 2011., 2012., 2013. и 2014.година) и
-достављен је прецртан /без података/ образац потврде наручиоца/купаца- образац бр.
12.
-није доставио Уговор закључен са произвођачем (рудником) о купопродаји угља чија је
врста и гранулација предмет ове јавне набавке.
Критеријум за оцењивање понуда и начин примене методологије доделе пондера:
Критеријум за оцењивање понуда: Избор најповољније понуде врши се применом
критеријума „економски најповољнија понуда“ .
Комисија за јавне набавке наручиоца је након прегледа и оцене прихватљивих
понуда, сходном применом члана 107. став 2. Закона о јавним набавкама применом
критеријума „економски најповољнија понуда“ извршила рангирање и оцењивање
понуда према критеријумима који су вредновани следећим бројем бодова – пондера:
1) Укупна вредност понуде..................................... 80 бодова
Понуда са најмањом укупном вредношћу (Вмин) вреднује са 80 бодова. Број
бодова (Бв) за сваку укупну вредност понуде која је већа од најниже (В), израчунава се
према формули:
В мин х 80
Бв= --------------------В
-ТР „ЕНЕРГОПРОМЕТ“, ПИБ 100680087, Ниш, укупна вредност понуде
1.957.500,00 динара
1.917.000,00 х 80
Бв= -------------------------- = 78,34
1.957.500,00
-„ОГРЕВЦЕНТАР“
1.917.000,00 динара

д.о.о.

ПИБ

106078283,

Ниш,

укупна

вредност

понуде

1.917.000,00 х 80
Бв= -------------------------- = 80,00
1.917.000,00
2) Рок испоруке прве транше мрког угља ........... 20 бодова
рок испоруке прве транше – до 20 дана..................20 бодова
рок испоруке прве транше - 21-30 дана.................... 8 бодова
рок испоруке прве транше – 31-40 дана.....................4 бода
-Понуђач ТР„ЕНЕРГОПРОМЕТ“, Ниш,
рок испоруке прве транше – 20 дана.................20 бодова
-Понуђач „ОГРЕВЦЕНТАР“ д.о.о. Ниш
рок испоруке прве транше – 20 дана.................20 бодова
Применом горе наведених елемента критеријума, наручилац је извршио
бодовање и рангирање понуда понуђача на следећи начин:
1. „ОГРЕВЦЕНТАР“ д.о.о. ПИБ 106078283 – 80,00 + 20 = 100 бодова
2. ТР „ЕНЕРГОПРОМЕТ“, ПИБ 100680087- 78,34 + 20 = 98,34 бодова
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Основни подаци о понуђачу и понуди којој је додељен уговор: Комисија за
предметну јавну набавку наручиоца утврдила је да је
понуда понуђача
„ОГРЕВЦЕНТАР“ д.о.о. из Ниша, ПИБ 106078283 без битних недостатака, односно
понуђач је доставио све доказе о испуњености како обавезних, тако и додатних услова за
учешће у поступку јавне набавке, прописаних одредбама члана 75. и 76. ст. 2. Закона о
јавним набавкама и предвиђених конкурсном документацијом, а применом критеријума
за доделу уговора одређеног у позиву за подношење понуда и конкурсној документацији
- „економски најповољнија понуда“, понуда наведеног понуђача је прворангирана,
што представља разлог за доношење Одлуке о додели уговора истом.
Са изложеног, комисија за јавне набавке наручиоца утврдила је, да у
поступку јавне набавке добара – мрког угља мокросепарисаног, гранулације «коцка»
/величина појединачног комада-грануле од 30,00 до 60,00 мм./, калоричне - топлотне
моћи од 19.000.- до 21.000.- килоџула, врсте «Соко» или еквивалент, у количини од
укупно 135 тона, са услугом превоза и истовара, у отвореном поступку, за потребе
Пореске управе РО Ниш са припадајућим организационим јединицама и то: Експозитура
Гаџин Хан 15 тона, Експозитура Бела Паланка 10 тона, Филијала Књажевац 25 тона,
Филијала Прокупље 60 тона, и Филијала Неготин 25 тонa/, редни број ЈН 21 Н/2015.,
уговор треба доделити понуђачу „ОГРЕВЦЕНТАР“ д.о.о. из Ниша, ул. Булевар Св.
Цара Константина 84, за понуду под бројем: 51/2015 од 09.10.2015. године.
Период важења уговора: Уговор се закључује на период - до испоруке целокупне
количине добара-мрког угља.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке понуђач може наручиоцу
поднети захтев за заштиту права у року од
10 дана од дана њеног објављивања на Порталу
јавних набавки.
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