РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
ПОРЕСКА УПРАВА
Сектор за материјалне ресурсе
Регионално одељење Ниш
Број: 32-Н 500-404-01-01554/2015-I5007/7
Ниш, 15.12.2015. године
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама («Сл.гласник РС», бр.
124/12...68/15) и на основу Решења Владе РС 24 Број:119-9336/2015 од 04.09.2015.године,
вршилац дужности помоћника директора Пореске управе, Сектора за материјалне ресурсе,
доноси:
ОДЛУКУ
о додели уговора у отвореном поступку
I ДОДЕЉУЈЕ СЕ уговор у поступку јавне набавке добара – огревног дрвета «метрено»
и то тврди лишћари I класе (буква и /или/ цер) у количини од 177 метара просторних са
услугом превоза и истовара, а за потребе организационих јединица Пореске управе РО
Ниш и то: филијала Врање 100 метара, Прокупље 15 метара, Књажевац 15 метара и
Неготин 25 метара као и Експозитура Бела Паланка 8 метара, Гаџин Хан 5 метара и
Трговиште 9 метара, у отвореном поступку, редни број ЈН 32-Н/2015, понуђачу
ТР„ЕНЕРГОПРОМЕТ“, ПИБ 100680087, из Ниша, ул Бул. Светог Цара Константина
91, 18110 Н. Тесла, за понуду број:529/12-15 од 01.12.2015. године, која је заведена у
Пореској управи, Регионалном одељењу за материјалне ресурсе Ниш, под бројем: 500-40401-01864/2015 I5007, дана 03.12.2015. године.
Укупна вредност уговора износи 1.097.400,00 динара без ПДВ-а.
II
Ову одлуку Наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и на својој
интернет страници www.purs.gov.rs/aktuelnosti у року од три дана од дана доношења.
Образложење
Наручилац је дана 02.11.2015.године донео одлуку о покретању отвореног
поступка јавне набавке бр. 32-Н 500-404-01-01554/2015-I5007/1, за јавну набавку добара –
огревног дрвета «метрено» и то тврди лишћари I класе (буква и /или/ цер) у количини од
177 метара просторних са услугом превоза и истовара, а за потребе организационих
јединица Пореске управе РО Ниш и то: филијала Врање 100 метара, Прокупље 15 метара,
Књажевац 15 метара и Неготин 25 метара као и Експозитура Бела Паланка 8 метара, Гаџин
Хан 5 метара и Трговиште 9 метара, редни број ЈН 32-Н/2015 .
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 приспела је једна
понуда.
Након спроведеног поступка отварања понуда Комисија за јавне набавке је
приступила стручној оцени понуда и сачинила извештај о истом.
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У извештају о стручној оцени понуда бр. 32-Н 500-404-01-01554/2015-I5007/6 од
03.12.2015. године, Комисија за јавне набавке је констатовала следеће:
Врста предмета јавне набавке: добра.
Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: набавка добара
oгревно дрво, «метрено» и то тврди лишћари I класе (буква и /или/ цер) у количини од 177
метара просторних са услугом превоза и истовара, a за потребе организационих јединица
Пореске управе и то Филијала Врање, Прокупље Књажевац и Неготин као и Експозитура
Бела Паланка, Гаџин Хан и Трговиште.
Ознака из општег речника: 03413000 – дрво за огрев.
Процењена вредност јавне набавке: 1.100.000,00 динара без ПДВ .
Подаци о апропријацији у буџету, односно финансијском плану: Закон о буџету РС за
2015. годину („Сл. гласник РС“, бр. 142/2014) 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., класа 4 добра, бр. 9.5.
Основни подаци о понуђачима:
1.
Понуђач:ТР„ЕНЕРГОПРОМЕТ“ ПИБ 100680087, из Ниша, ул. Бул. Светог
Цара Константина 91, доставио је понуду број: 529/12-15 од 01.12.2015. године, која је
заведена у Пореској управи, Регионалном одељењу за материјалне ресурсе Ниш под
бројем: 500-404-01-01864/2015 I5007, дана 03.12.2015. године у 11:00 часова.
Понуда је поднета самостално, са роком важења 31 дан у укупној вредности од
1.097.400,00 динара динара без пдв и роком испоруке до 20 дана..
Понуђач је за испуњење обавезних услова доставио:
Решење АПР-а код које се води Регистратор Регистра понуђача, број БПН
2841/2014 од 02.06.2014.године.
Понуђач је доставио и Изјаве дате под материјалном и кривичном одговорношћу о
поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. ЗЈН –Обрасци број XI и XIа конкурсне документације.
За испуњење додатних услова понуђач је доставио:
За неопходан пословни капацитет – Поднет је образац из Поглавља XII
„Референтна листа“ на износ од 902 метара просторних испоручених добара, уз који је
приложена једна потврда-образац-списак испоручених добара- Поглавље XIII конкурсне
документације.
Критеријум за оцењивање понуда и начин примене методологије доделе пондера:
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Економски
најповољнија понуда“. Критеријуми који су вредновани бројем пондера:
1. Укупна вредност понуде - 80 пондера
2. Рок испоруке - 20 пондера
•укупна вредност понуде понуђача - 1.097.400,00 динара;
•рок испоруке дат у понуди понуђача – до 20 дана.
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Како је до истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспела
само једна понуда, наручилац је након прегледа и стручне оцене приспеле понуде
понуђача ТР„ЕНЕРГОПРОМЕТ“ из Ниша, ПИБ 100680087, утврдила да је иста
прихватљива.
Основни подаци о понуђачу и понуди којој је додељен уговор:
Након извршене стручне оцене поднете и прихватљиве понуде, применом критеријума
„Економски најповољнија понуда“, Комисија за јавну набавку наручиоца оценила је да
у отвореном поступку јавне набавке добара oгревно дрво, «метрено» и то тврди лишћари I
класе (буква и /или/ цер) у количини од 177 метара просторних са услугом превоза и
истовара, a за потребе организационих јединица Пореске управе и организационих
јединица у саставу, за коју се спроводи отворени поступак јавне, број ЈН 32-Н/2015,
уговор треба доделити понуђачу „ ТР„ЕНЕРГОПРОМЕТ“ Ниш, ПИБ 100680087, јер је
једини понуђач у поступку предметне јавне набавке, при чему је његова понуда
благовремена, одговарајућа и прихватљива.
Понуђач „ТР„ЕНЕРГОПРОМЕТ“ Ниш, ПИБ 100680087, поднео је понуду број:
529/12-15 од 01.12.2015. године, која је заведена у Регионалном одељењу за материјалне
ресурсе Ниш под бројем: 500-404-01-01864/2015 I5007, дана 03.12.2015. године.
Из свега напред изложеног Комисија за предметну јавну набавку наручиоца
утврдила је да је понуда понуђача ТР„ЕНЕРГОПРОМЕТ“ Ниш, ПИБ 100680087, без
битних недостатака, односно понуђач је доставио све доказе о испуњености обавезних и
додатних услова за учешће у поступку јавне набавке, прописане одредбама члана 75. и 76.
Закона о јавним набавкама, као и све услове предвиђене конкурсном документацијом.
Понуда понуђача „ТР„ЕНЕРГОПРОМЕТ“ Ниш, ПИБ 100680087, је благовремена,
одговарајућа и прихватљива, што представља разлог за доделу уговора наведеном
понуђачу.
Период важења уговора: До испоруке целокупне уговорене количине добара.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке понуђач може наручиоцу
поднети захтев за заштиту права у року од
десет дана од дана објављивања одлуке
на Порталу јавних набавки.
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