Назив наручиоца:
Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број: 140-404-197/2016-02
Дана: 29.11.2016. године
НОВИ САД, Булевар Михајла Пупина 16
На основу члана 107. став 3. и члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр.
124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту Закон) и Извештаја о стручној оцени понуда бр. 140-404197/2016-02 од 29.11.2016. године, Покрајински секретар за урбанизам и заштиту животне средине
доноси
ОДЛУКУ
о додели уговора
У отвореном поступку за јавну набавку услуге ШЕСТОМЕСЕЧНО РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ И
СЕРВИСИРАЊЕ ЛОКАЛНЕ МРЕЖЕ АУТОМАТСКОГ МОНИТОРИНГА АП ВОЈВОДИНЕ ЗА КОНТРОЛУ
КВАЛИТЕТА АМБИЈЕНТАЛНОГ ВАЗДУХА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ, уговор о јавној набавци
додељује се понуђачу МИЗМА ИГБОС ДОО, 11000 Београд, Шекспирова 13, матични број: 20462221,
ПИБ: 105906699, који је поднео понуду бр.357/16 од 24.11.2016. године, оцењену као прихватљиву, а
која је код Наручиоца заведена под дел. бр. 140-1893/2016 од 28.11.2016. године, укупне вредности
4.377.300,00 динара без ПДВ-а.
Понуђач је понуду поднео самостално.
Наручилац ће одлуку о додели уговора објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет
страници www.ekourb.vojvodina.gov.rs у року од три дана од дана доношења.
Образложење
Наручилац је дана 24.10.2016. године под бројем: 140-404-197/2016-02 донео Одлуку о
покретању отвореног поступка јавне набавке сходно члану 32. Закона о јавним набавкама, за јавну
набавку услуге - ШЕСТОМЕСЕЧНО РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ И СЕРВИСИРАЊЕ ЛОКАЛНЕ МРЕЖЕ
АУТОМАТСКОГ МОНИТОРИНГА АП ВОЈВОДИНЕ ЗА КОНТРОЛУ КВАЛИТЕТА АМБИЈЕНТАЛНОГ ВАЗДУХА НА
ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ.
За предметну јавну набавку Позив за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке ЈН
ОП 8/2016, објављен је на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца
ekourb@vojvodina.gov.rs дана 28.10.2016. године, као и на Порталу службених гласила Републике Србије
и база прописа, сходно члану 57. став 2. Закона о јавним набавкама.
Након спроведеног поступка отварања понуда (Записник број: 140-404-197/2016-02 од
28.11.2016. године), Комисија за предметну јавну набавку приступила је стручној оцени понуда и
сачинила Изештај о стручној оцени понуда бр. 140-404-197/2016-02 дана 29.11.2016. године.
У Извештају о стручној оцени понуда бр. 140-404-197/2016-02 од дана 29.11.2016. године,
Комисија за јавну набавку је констатовала следеће:
1) Предмет јавне набавке :
Предмет јавне набавке: је набавка услуге шестомесечног редовног одржавања и сервисирања
локалне мреже аутоматског мониторинга АП Војводине за контролу квалитета амбијенталног
ваздуха на територији АП Војводине, ЈН ОП 8/2016, а према спецификацији која чини саставни део
Конкурсне документације.
-Назив и ознака из општег речника набавки: услуге поправке и одржавања апарата за мерење,
испитивање и контролу – 50410000;
-Ова јавна набавка није обликована у више партија;
2) Процењена вредност јавне набавке:
Процењена вредност јавне набавке износи: 5.000.000,00 динара без обрачунатог ПДВ;
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-Комисија за јавну набавку констатује:
-да је Наручилац дана 28.10.2016. године, истовремено објавио Позив за подношење понуда за јавну
набавку УСЛУГА ШЕСТОМЕСЕЧНОГ РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА И СЕРВИСИРАЊА ЛОКАЛНЕ МРЕЖЕ
АУТОМАТСКОГ МОНИТОРИНГА АП ВОЈВОДИНЕ ЗА КОНТРОЛУ КВАЛИТЕТА АМБИЈЕНТАЛНОГ ВАЗДУХА
НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ, ЈН ОП 8/2016 и Конкурсну документацију, на Порталу јавних набавки
и својој интернет страници.
- и да је у складу са чл. 57. став 2. Закона о јавним набавкама Наручилац Позив за подношење понуда
објавио на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа.
До истека рока за подношење понуда, односно 28.11.2016. године до 10,00 часова, на адресу
наручиоца приспелe су 2 (две) понуде.
3)Основни подаци о понуђачима:
3.1)Укупан број поднетих понуда: две (2)

1.

Број под којим је
понуда заведена
код наручиоца,
датум и сат
пријема

Назив и седиште понуђача

Име и презиме
Број пуномоћја
овлашћеног
представника који је
присуствовао отварњу
понуда

140-1891/2016

Група понуђача коју чине:
-Лаб-сет д.о.о. Нови Сад, ул.
Радничка 30/а и -Е3 д.о.о.
Сарајево, ул. Јукићева бр. 51а,
71000 Сарајево, Босна и
Херцеговина,
МИЗМА ИГБОС ДОО, 11000
Београд, Шекспирова 13

Немања Брусин

140-1893/2016

2.

Зоран Булајић, законски
заступник

Достављено
овлашћење од
25.11.2016.
године

Уписан у АПР

3.2) Испитивање понуде:
3.2.1) Увидом у Регистар понуђача, који је у складу са одредбама члана 78. Закона, доступан на интернет
страници Агенције за привредне регистре, утврђено је следеће:




да је члан групе понуђача, носилац посла Лаб-сет д.о.о. Нови Сад, ул. Радничка бр. 30/а,
матични број: 08688532, ПИБ: 101642444, уписан у наведени регистар дана 28.10.2013. године
(број предмета: БПН:858/2013);
Увидом у заједничку понуду групе понуђача бр. бр. 222/3 од 25.11.2016. године, утврђено је да
је члан групе понуђача Е3 д.о.о. Сарајево, ул. Јукићева бр. 52а, матични број: 65-01-0151-16,
ПИБ: 4202192970004, уписан у судски регистар Општинског суда у Сарајеву, Кантон: Сарајево,
Федерација Босне и Херцеговине, Босна и Херцеговина (Актуелни извод из судског регистра
број: 065-0-регЗ-16-007698 од 27.10.2016. године);

Комисија, након испитивања да ли поднета понуда, садржи битне недостатке из члана 106. Закона о
јавним набавкама, да ли је одговарајућа, да ли ограничава и условљава права наручиоца или обавезе
понуђача и да ли прелази износ процењене вредности предметне јавне набавке констатује:




да је понуђена цена у понуди групе понуђача бр. 222/3 од 25.11.2016. године, коју чине Лаб-сет
д.о.о. Нови Сад, ул. Радничка 30/а, Лаб-сет д.о.о. Нови Сад, ул. Радничка 30/а и Е3 д.о.о.
Сарајево, ул. Јукићева бр. 51а, Босна и Херцеговина, 4.807.568,00 динара;
да понуда групе понуђача коју чине Лаб-сет д.о.о. Нови Сад, ул. Радничка 30/а и Е3 д.о.о.
Сарајево, ул. Јукићева бр. 51а, 71000 Сарајево, Босна и Херцеговина не садржи битне
недостатке из члана 106. Закона, одговарајућа је, не ограничава нити условљава права
наручиоца или обавезе понуђача и не прелази износ процењенњ вредности предметне јавне
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набавке, те је оцењује као прихватљиву, у смислу члана 3. ст. 2. тач. 33) Закона о јавним
набавкама.
3.2.2)Увидом у Регистар понуђача који је у складу са одредбама члана 78. Закона, доступан на интернет
страници Агенције за привредне регистре, утврђено је следеће:


да је понуђач МИЗМА ИГБОС ДОО, 11000 Београд, Шекспирова 13, матични број: 20462221,
ПИБ: 105906699, уписан у наведени регистар дана 25.12.2013. године (БПН:2047/2013);

Након испитивања да ли поднета понуда садржи битне недостатке из члана 106. Закона о јавним
набавкама, да ли је одговарајућа, да ли ограничава и условљава права наручиоца или обавезе понуђача
и да ли прелази износ процењене вредности предметне јавне набавке, Комисија је констатовала:



да је понуђена цена у понуди бр. 357/16 од 24.11.2016. године, понуђача МИЗМА ИГБОС ДОО,
11000 Београд, Шекспирова 13, 4.377.300,00 динара;
да понуда понуђача МИЗМА ИГБОС ДОО, 11000 Београд, Шекспирова 13, матични број:
20462221, ПИБ: 105906699, не садржи битне недостатке из члана 106. Закона, одговараjућа је,
не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и не прелази износ
процењене вредности предметне јавне набавке, те је оцењује као прихватљиву у смислу члана
3. став 1. тачка 33) Закона;

3.2.3) Неблаговремeних понуда није било.
2) Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда:
- У овом поступку јавне набавке није било одбијених понуда;
3) Образложење евенталног одбијања понуде због неуобичајено ниске цене:
- У овом поступку јавне набавке није било одбијених понуда због неуобичајено ниске цене;
4) Начин примене методологије доделе пондера:


ЕКОНОМСКИ НАЈПОВОЉНИЈА ПОНУДА
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуге шестомесечно редовно одржавање и
сервисирање локалне мреже аутоматског мониторинга АП Војводине за контролу квалитета
амбијенталног ваздуха на територији АП Војводине (Редни број ЈН ОП 8/2016), донеће се применом
критеријума економски најповољније понуде.
Оцењивање и рангирање понуда заснива се на следећем елементима критеријума:
- Понуђена цена (Ц)....................................................................................................................80 пондера;
- Рок испоруке делова наведених у Техничкој спецификацији (Табела 2.1. Општи потрошни
материјал са уградњом) (РИ) ...........................................................................................20 пондера;
Укупно:...................................................................................................................................100 пондера
Формула за обрачун укупног броја (УП) пондера: УП=Ц+РИ; УП – максимално 100 пондера
Оцена понуда применом горе наведених елемената критеријума:
1)ПОНУЂЕНА ЦЕНА (Ц)
Понуда са најнижом ценом (Цмин) добија максималан број пондера (80 пондера). Број пондера
за цене осталих понуђача израчунава се по следећој формули:
Ц мин
Ц = ----------------------------- x 80
Ц понуде која се оцењује
Ц мин – најнижа укупна цена од свих понуда
Ц понуде – укупна цена понуде која се оцењује
Ц – број пондера који на основу критеријума „понуђена цена“ припада понуди која се оцењује.
-Понуђена цена у понуди бр. 357/16 од 24.11.2016. године понуђача МИЗМА ИГБОС ДОО, 11000 Београд,
Шекспирова 13, износи: 4.377.300,00 динара;
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-Понуђена цена у понуди групе понуђача бр. 222/3 од 25.11.2016. године, коју чине Лаб-сет д.о.о. Нови
Сад, ул. Радничка 30/а, Лаб-сет д.о.о. Нови Сад, ул. Радничка 30/а и Е3 д.о.о. Сарајево, ул. Јукићева бр.
51а, Босна и Херцеговина, износи: 4.807.568,00 динара;
Применом горе наведене формуле дошло се до следећих резултата:
 Понуда Мизма Игбос доо, Београд, Шекспирова 13, је понуда са најнижом ценом и вреднована
је максималаним бројем пондера – 80 пондера.
 Понуда групе понуђача коју чине Лабсет доо, Нови Сад, Радничка 30а и Е3 доо Сарајево, ул.
Јукићева бр. 51а, Босна и Херцеговина, применом наведена формуле је вреднована са 72.84
пондера.
2)РОК ИСПОРУКЕ ДЕЛОВА НАВЕДЕНИХ У ТЕХНИЧКОЈ СПЕЦИФИКАЦИЈИ (Табела 2.1. Општи потрошни
материјал са уградњом) (РИ)............................................................................................................20 пондера,
Пондерисање се врши на основу рока испоруке делова наведених у Техничкој спецификацији (Табела
2.1. Општи потрошни материјал са уградњом), и то на начин:
 Понуђени рок испоруке делова дефинисаних Техничком спецификацијом краћи од 15 дана од дана
потписивања Уговора.................................................................................................................20 пондера
 Понуђени рок испоруке делова дефинисаних Техничком спецификацијом од 15 дана од дана
потписивања Уговора.................................................................................................................10 пондера
Понуђени рок испоруке делова дефинисаних Техничком спецификацијом у понуди бр. 357/16 од
24.11.2016. године понуђача МИЗМА ИГБОС ДОО, 11000 Београд, Шекспирова 13, је 14 дана, те је
понуда вреднована максималаним број пондера – 20 пондера.
Понуђени рок испоруке делова дефинисаних Техничком спецификацијом у понуди бр. 222/3 од
25.11.2016. године, групе понуђача коју чине Лаб-сет д.о.о. Нови Сад, ул. Радничка 30/а и Е3 д.о.о.
Сарајево, ул. Јукићева бр. 51а, Босна и Херцеговина, је 14 дана, те је понуда вреднована је
максималаним број пондера – 20 пондера.
Резултат оцене понуда: на основу датих пондера, понуђене цене и рока испоруке делова дефинисаних
Техничком спецификацијом, Комисија за јавну набавку је извршила стручну оцену понуда наведених
понуђача и њихово вредновање. По извршеној стручној оцени вредновању понуда, Комисија је
утврдила да укупан број пондера по оба елемента критеријума износи:
-100 пондера за понуду понуђача МИЗМА ИГБОС ДОО, 11000 Београд, Шекспирова 13, а
- 92,84 за понуду групе понуђача коју чине коју чине Лаб-сет д.о.о. Нови Сад, ул. Радничка 30/а, Лаб-сет
д.о.о. Нови Сад, ул. Радничка 30/а и Е3 д.о.о. Сарајево, ул. Јукићева бр. 51а, Босна и Херцеговина.
Ранг листа понуђача применом критеријума економски најповољнија понуда:
Назив понуђача

1.Елемент критеријума понуђена цена (Ц)
Бр. пондера

УКУПНО
(УП=Ц+РИ)

80

2
Елемент
критеријума
понуђени рок испоруке делова
дефинисаних
Техничком
спецификацијом
РИ)
Бр. пондера
20

Мизма Игбос доо,
Београд,
Шекспирова 13
Група понуђача коју
чине:
-Лаб-сет д.о.о. Нови
Сад, ул. Радничка
30/а
и -Е3 д.о.о.
Сарајево,
ул.
Јукићева бр. 51а,
71000 Сарајево,

72.84

20

92.84

4

100

5

