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На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр.
124/2012), и Извештаја Комисије за јавну набавку о стручној оцени понуда бр.575/4 од
28.03.2014.г., директор Градског завода за геронтологију и палијативно збрињавање,
Београд, доноси
ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Градски завод за геронтологију и палијативно збрињавање,Београд као наручилац, у
поступку јавне набавке бр. 3/2014, Уговор о јавној набавци енергената-бензина додељује
''НИС'' АД. , Нови Сад, ул. Народног фронта бр.12.

Образложење:
Набавка је планирана Планом набавки Градског завода за геронтологију и палијативно
збрињавање, Београд, за 2014. годину бр.174/4-2 од 30.01.2014.г., редни број 4, ОРН
09000000, централизована јавна набавка РФЗО-а- Уредба о планирању и врсти роба и
услуга за које се спроводе централизоване јавне набавке („Сл. Гласник РС“ 29/2013, бр.
49/2013 и 51/2013-испр)
Предмет јавне набавке је куповина горива за службена возила за потребе Градског
завода за геронтологију и палијативно збрињавање, Београд за период од 2 месеца, до
окончања поступка централизоване јавне набавке предметног добра од стране
Републичког фонда за здравствено осигурање.
Имајући у виду потребу наручиоца за предметном врстом добра, којом се омогућава
несметано обављање послова из делокруга здравствене установе, као и да поступак
централизоване јавне набавке за предметно добро које спроводи Републички фонд за
здравствено осигурање у складу са Уредбом о планирању и врсти роба и услуга за које се
спроводе централизоване јавне набавке („Сл. Гласник РС“ 29/2013, бр. 49/2013 и 51/2013испр), је у току, али неће бити окончан до 31.03.2014.,(Инструкција за набавку горива за
здравствене установе РФЗО-а 08/3 број: 404-2284/13-5 и Допис Републичког фонда за
здравствено осигурање-филијала за град Београд, 01 број 404-255/14-1 од 14.3.2014.г. ),
Завод је покренуо преговарачки поступак без објављивања јавног позива на основу
члана 36. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12).
Пре покретања поступка наручилац је тражио мишљење Управе за јавне набавке
захтевом бр.575 од 18.03.2014.г. о основаности примене преговарачког поступка.
Процењена вредност јавне набавке је била 330.000,00 динара без ПДВ-а.

Члан 36. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама предвиђа да наручилац може
спроводити преговарачки поступак без објављивања јавног позива због изузетне хитности
проузроковане ванредним околностима или непредвиђеним догађајима , чије наступање
ни у ком случају не зависи од воље наручиоца, наручилац није могао да поступи у
роковима одређеним за отворени или рестриктивни поступак. Околности које оправдавају
хитност не могу бити у било каквој вези са наручиоцем.
Позив за достављање понуда је упућен на адресе три понуђача и то: ''НИС'' АД, Лукоил
Србија АД и ОМВ-Србија АД.
У поступку јавне набавке је примењен критеријум економски најповољније понуде.
Елементи уговора око којих се преговарало је цена енергената-бензина, начину и року
плаћања.
Комисија за јавну набавку је у Извештају о стручној оцени понуда бр.575/4 од 28.03.2014.г.
оценила да се уговор додељује ''НИС'' АД. , Нови Сад, ул. Народног фронта бр.12 , а на
основу понуде бр. 636 од 25.03.2014.године.
Вредност уговора уговора о јавној набавци је 296.799,50 дин. без ПДВ-а.
Правна поука: У складу са чланом 149. став 7. Закона о јавним набавкама захтев за
заштиту права се може поднети у року од 10 дана од објављивања Одлуке на Порталу
јавних набавки. Захтев за заштиту права се доставља непосредно наручиоцу и
Републичкој комисији за заштиту права у поступцима ЈН.
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