Број: 404-3/2018
Датум: 06.02.2018.године
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (даље: Закон), члана
44,ст.1.тачка5.Закона о локалној самоуправи(„Сл. Гласник РС“,бр.129/07) и чл.33.ст.1.
тач.5.Статута Општине Власотинце(„Службени гласник града Лесковца“,бр. 12/08 и 24/11),
доносим
О Д Л У К У
О ДОДЕЛИ УГОВОРА у поступку јнмв добра- Набавка горива за службена возила,4043/2017 ев.број ЈНМВ, д.1.1.2/2018
ДОДЕЉУЈЕ СЕ УГОВОР понуђачу

КНЕЗ ПЕТРОЛ Царице Јелене 28, Батајница
1. Предмет јавне набавке су добра- Набавка горива за службена возила,4043/2018ев.број ЈНМВ, д.1.1.2/2018
Назив и ознака из општег речника набавке: 09000000-нафта и н.деривати
КНЕЗ ПЕТРОЛ Царице Јелене 28, Батајница чија је понуда, број 1752/јн, од
31.01.2018. године, ”, код наручиоца заведена под бројем: 04- 21 од 02.02.2018. године,
благовремена, одговарајућа, прихватљива и најповољнија, те предлаже наручиоцу да
њему додели уговор, за укупан износ од од 527.100,00 динара без ПДВ-а.
Усваја се Извештај о стручној оцени понуда број: 404-3-7/2018 од 05.02.2018. године који је
сачинила Комисија за јавну набавку образована решењем број: 02-11 од 23.01.2018. године.

Образложење
Наручилац је дана 23.01.2018. године донео Одлуку о покретању поступка јавне
набавке мале вредности добра- Набавка горива за службена возила,404-3/2018
ев.број ЈНМВ, д.1.1.2/2018.
Позив за подношење понуде објављен је на Порталу јавних набавки,
интернет страници наручиоца.
Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању
понуда број: 404-3-6/2018 од 05.02.2018. године, Комисија за јавну набавку је приступила
стручној оцени понуда и сачинила Извештај о стручној оцени понуда број: 404-3-7/2018 од
05.02.2018.године који је наручилац усвојио.
1. Предмет јавне набавке су добра Набавка горива за службена возила,404-3/2018
ев.број ЈНМВ, д.1.1.2/2018

Назив и ознака из Општег речника набавке: 09000000-нафта и н.деривати
2. Јавна набавка услуга је евидентирана под редним бројем у-1.1.2 /2018 .годину.
3. 3.Средства за плаћање ове јавне набавке су обезбеђена Одлуком о буџету општине
Власотинце за 2018.годину(„Сл. Гласник града Лесковца“, бр. 26/2017.)., функција-426, а
набавка је предвиђена у Плану набавки за 2018 годину 404-17 од 08.01.2018.године, у
Табели 1у делу "ЈАВНЕ НАБАВКЕ-добра под редним бројем 1.1.2/2018.

4. Прпцеоена вреднпст предметне јавне набавке изнпси 1.666.666.67 динара без ПДВ-а
6. Разлози и околности које оправдавају примену поступка (ако је спроведен
поступак који није отворен или рестриктивни поступак): висина средстава. .
7. Основни подаци о наручиоцу са којим се поступак јавне набавке спроводи заједно
у складу са чланом 50. Закона: нема.
8. Основни подаци о понуђачима:ПОНУДЕ:3
Р. Бр.

Број под
којим је
понуда
заведена

1

04-.20

2

04-21

Назив и седиште понуђача/шифра
понуђача

ДОО“Шар-Пром“ 29Новембар 49.
Власотинце
КНЕЗ ПЕТРОЛ ,Царице Јелене 28
Батајница

Датум
пријема

Час
пријема

02.02.2018

07,39

02.02.2018

09.22

3

04-22

NIS AD ,Булевар 12. Фебруар 157,
Ниш

02.02.2018

09.42

9.Појединачно
Р. бр.

1

Број под
којим је
понуда
заведена

04-.20

Назив и седиште понуђача/шифра
понуђача

ДОО“Шар-Пром“ 29Новембар 49.
Власотинце

Датум
пријема

02.02.2018

Час
пријема

07,39

Понуда поднета: самостално
Укупна понуђена цена без ПДВ-а: 537.960,00 динара
Укупна понуђена цена са ПДВ-ом: 645.552,00динара
Рок важења понуде: 30 дана
Одложено плаћање:45 дана
Близина бензинске пумпе:3 км
Евентуални попусти које нуди понуђач: нема
Елементи критеријума који се могу нумерички исказати: нема
Уочени недостаци у понуди: нема
2
Р. бр.

2

Број под
којим је
понуда
заведена

04-21

Назив и седиште понуђача/шифра
понуђача

КНЕЗ ПЕТРОЛ ,Царице Јелене 28
Батајница

Датум
пријема

02.02.2018

Час
пријема

09.22

Понуда поднета: самостално
Укупна понуђена цена без ПДВ-а: 527.100,00 динара
Укупна понуђена цена са ПДВ-ом: 632.520,00динара
Рок важења понуде: 30 дана
Одложено плаћање:45 дана
Близина бензинске пумпе:1 км
Евентуални попусти које нуди понуђач: нема
Елементи критеријума који се могу нумерички исказати: нема
Уочени недостаци у понуди: нема
3
Р. бр.

3

Број под
којим је
понуда
заведена

04-22

Назив и седиште понуђача/шифра
понуђача

NIS AD ,Булевар 12. Фебруар 157,
Ниш

Датум
пријема

02.02.2018

Час
пријема

09.42

Понуда поднета: самостално
Укупна понуђена цена без ПДВ-а: 567.969,00 динара
Укупна понуђена цена са ПДВ-ом: 681.562,00динара
Рок важења понуде: 30 дана
Одложено плаћање:авансно плаћање
Близина бензинске пумпе:1,2 км
Евентуални попусти које нуди понуђач: нема
Елементи критеријума који се могу нумерички исказати: нема
Уочени недостаци у понуди: нема меницу за озбиљност понуде
10. Уочени недостаци у понудама су наведени за сваку понуду појединачно2

1. NIS AD ,Булевар 12. Фебруар 157, Ниш
11. Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда:
NIS AD ,Булевар 12. Фебруар 157, Ниш нема меницу за озбиљност понуде, Укупна
понуђена цена без ПДВ-а: 567.969,00 динара
12. Ако је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно образложење – начин на
који је утврђена та цена:није.
13. Ако је поднета само једна понуда, мишљење комисије о разлозима који су узроковали
подношење једне понуде и предлог мера које треба предузети да се у наредним
поступцима обезбеди конкуренција у поступку: није
14. Ако су све понуде неодговарајуће или неприхватљиве мишљење комисије о разлозима који
су узроковали подношење таквих понуда и опис начина на који је одређена процењена
вредност: нису.
15. Критеријум за доделу уговора: Избор најповољније понуде ће се извршити применом
критеријума „економски најповољнија цена“.

Критеријум за оцењивање понуда је ЕКОНОМСКИ НАЈПОВОЉНИЈА ПОНУДА
Елементи критеријума са пондерима (бодовима) за вредновање понуда су следећи:
- најнижа цена
50 ппндера

-

- пдлпженп плаћаое

20 ппндера

- близина бензинске пумпе ппнуђача

30 ппндера

дп 5 килпметара

30

прекп 5 килпметара

5

Бпдпваое цене и пдлпженпг плаћаоа извршиће се применпм фпрмуле:
Цена

Ц= К x БП

К маx = 1,00
К - кпефицијент

БП- брпј ппндера (у пвпм случају 50)
K= Цмин
Цп

Цп – цена ппнуђача
Цмин – најнижа ппнуђена цена

ДОО“Шар-Прпм“ 29Нпвембар 49. Власптинце=48.99
K= 527.100 = 0,97

Ц= 0,97x50=48,99

537.960
КНЕЗ ПЕТРОЛ ,Царице Јелене 28,Батајница=50
K= 527.100 = 1
Ц=1x50=50
527.100
Одлпженп плаћаое

Оп= К x БП

К маx = 1,00

К - кпефицијент
БП- брпј ппндера (у пвпм случају 20)
К= Опп

Опп – пдлпженп плаћаое ппнуђача
3

Опмаx

Опмаx – максималнп пдлпженп плаћаое

ДОО“Шар-Прпм“ 29Нпвембар 49. Власптинце=20
K= 45

Оп= К x БП=1x20=20

45
КНЕЗ ПЕТРОЛ ,Царице Јелене 28,Батајница=20
K= 45
Оп= К x БП=1x20=20
45
- близина бензинске пумпе ппнуђача
-дп 5 килпметара

30 ппндера

30

-прекп 5 килпметара

5

ДОО“Шар-Прпм“ 29Нпвембар 49. Власптинце=30
КНЕЗ ПЕТРОЛ ,Царице Јелене 28,Батајница=30

Укпликп две или више ппнуда имају на крају пцене исти укупан брпј ппндера, екпнпмски
најппвпљнија ће бити изабрана ппнуда ппнуђача кпји пствари већи брпј ппндера у пквиру
елемента ппнуђена цена.

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА
Редни
број
на
ранг
листи
1

2.

КНЕЗ ПЕТРОЛ
Царице Јелене 28,
Батајница

50

20

- близина
бензинске
пумпе
понуђача
пондери
30

ДОО“Шар-Прпм“
29Нпвембар 49.
Власптинце

48,99

20

.30

Назив понуђача

цена
Одложено
пондери плаћање пондери

Укупно
пондера

100

98,99

16. Понуђач којем се додељјује уговор:
Комисија за јавну набавку констатује да је понуда понуђача КНЕЗ ПЕТРОЛ
,Царице Јелене 28,Батајница код наручиоца заведена под бројем: 04-21 од
02.02.2018.године, благовремена, одговарајућа, прихватљива и најповољнија, те
предлаже наручиоцу да њему додели уговор.
4

17. Подизвођач:нема.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке понуђач може поднети захтев
за заштиту права у року од 5 дана од дана
објављивања на Порталу јавних набавки. Захтев
се подноси Наручиоцу, а копија се истовремено
доставља Републичкој комисији за заштиту права
у поступцима јавних набавки,.
Доставити:
-На Порталу јавних набавки и сајту општине

начелник општине
Драгана Митковић

5

