На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( “Службени гласник РС“ број
124/12,14/15 и 68/15- даље: Закон о јавним набавкама) и Извештаја комисије о стручној
оцени понуда број 89-18/2019 од 08.03.2019. године, доноси се

О Д Л У К А
o дoдели угoвoра

У јавнoј набавци мале вреднoсти дoбара – лoж уље угoвoр се дoдељује пoнуђачу Кнез
Петрол, Царице Јелене 28, 11000 Београд понуда број 481/ЈН од 04.03.2019.године , а код
Установе заведена под бројем 89-12/2019 од 05.03.2019. године, са којим ће се закључити
Уговор о јавној набавци предметних добара у року од пет дана од дана протека рока за
подношење захтева за заштиту права.
Образложење
На основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности број ЈНД-2/19
заведена у Установи под бројем 89-6/2019 од 21.02.2019.године, спроведен је поступак
доделе уговора о јавној набавци добара у поступку јавне набавке мале вредности, на
основу члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама, као и одредбама Правилника о
ближем уређивању поступка јавних набавки у Установи Судентски центар „Ужице“ из
Ужица.
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ:
1.Назив наручиоца: Установа Студентски Центар „Ужице“
2.Адреса наручиоца: Ужице, улица Иве Андрића број 19
3.Редни број набавке ЈНД- 2/19
4. Предмет јавне набавке је набавка добара и то: лож уље за загревање пословних
просторија Установе Студентски центар „Ужице“
5. Врста поступка јавне набавке је јавна набавка мале вредности.
6.Подаци о јавној набавци из плана набавки:
У Плану набавки Установе за 2019 годину предметна набавка је планирана на позицији
добара и то на редном броју 1.1.2. и називом : лож уље. Набавка је планирана на
годишњем нивоу и планирана вредност је утврђена на износ 986.613,00.
Набавка је планирана и спровешће се на конту 421224.. Оквирни рок закључења уговора
је друга половина месеца марта.
7. Критеријум избора најповољније понуде: најнижа понуђена цена.

2) ПРОЦЕДУРА ЈАВНЕ НАБАВКЕ, ОЦЕНА И РАНГИРАЊЕ ПОНУДА
1.Позив за достављање понуда
У складу са чланом 39. Закона о јавним набавкама, Позив за достављање понуда у
поступку јавне набавке мале вредности број ЈНД-2/19 је дана 25.02.2019. године упућен је
потенцијалним понуђачима објављивањем на Порталу јавних набавки и на интернет
страници Установе www.scuzice.org .
Рок за достављање понуда утврђен је позивом за достављање понуда и био је закључно
са 06.03.2019. године, до 11,00 часова.
Комисија задужена за спровођење јавне набавке је констатовала да су на адресу Установе
у наведеном року приспеле три понуда и то:
- НИС а.д. Нови Сад, која је заведена у Установи под бројем 89-11/2019 од
04.03.2019. године
- КНЕЗ ПЕТРОЛ, Београд, која је заведена у Установи под бројем 89-12/2019 од
05.03.2019. године
- ЕУРО МОТУС Доо Београд која је заведена у Установи под бројем 89-13/2019 од
05.03.2019.године и
Поступак отварања понуда је спроведен одмах по истеку рока за достављање понуда,
односно дана 06.03.2019.године, са почетком у 11,15 часова, без присуства овлашћених
представника понуђача.
Преглед и оцена понуда:

Елементи понуде понуђача НИС А.Д. Нови Сад , ул Народног фронта број 12 , су:
-

Понуда заведена код понуђача под бројем 214912 од 01.03.2019. године а у Установи
89-11/2019 дана 04.03.2019.године,
понуђач учествује самостално
понуђена цена ( без ПДВ-а) 892.640,00 динара
рок плаћања 45 дана, од дана пријема фактуре
рок важења понуде 30 дана од дана отварања понуда
рок испоруке 3 дана.

Елементи понуде понуђача Кнез Петрол, Београд, Царице Јелене 28, су:
-

Понуда заведена код понуђача под бројем 481/ЈН од 04.03.2019. године а у Установи
89-12/2019 дана 05.03.2019.године
понуђач учествује самостално
понуђена цена ( без ПДВ-а) 863.310,00динара
рок плаћања 45 дана,
рок важења понуде 30 дана
рок испоруке 2 дана.

Елементи понуде понуђача ЕУРО МОТУС д.о.о Београд, Дубровачка 14/4, 11080 су:
-

Понуда заведена код понуђача под бројем 150/2019 од 04.03.2019. године а у
Установи 89-13/2019 дана 05.03.2019. године
понуђач учествује самостално
понуђена цена ( без ПДВ-а) 872.340,00 динара
рок плаћања 45 дана
рок важења понуде 30 дана
рок испоруке 2 дана.

Комисија је констатовала да су све три достављене понуде одговарајуће и
прихватљиве и у потпуности испуњавају све обавезне и додатне услове из Закона о
јавним набавкама, Конкурсне документације и све технишке спецификације.
Оцењивање понуда вршено је на основу критеријума најнижа укупна понуђена
цена.
Приликом рангирања понуда, посматрана је укупна понуђена цена за захтевану
количину добара из Обрасца понуде, а у складу са Спецификацијом предмета јавне
набавке.
Применом критеријума и мерила одређених конкурсном документацијом утврђена је
ранг листа прихватљивих понуда применом критеријума за доделу уговора:
Р.
Назив и седиште понуђача
бр.
1.
КНЕЗ ПЕТРОЛ, Царице Јелене 28, Београд
2.
ЕУРО МОТУС Доо Београд, ул.Војислава Илића 145
3.
НИС А.Д. Нови Сад , ул Народног фронта број 12

Број бодова
100
98,97
96,71

Предлог комисије за јавну набавку:
Комисија је констатовала да је најповољнија понуда понуђача КНЕЗ ПЕТРОЛ, Царице
Јелене 28, Београд те је предложила директору да њему додели уговор.
На основу изнетог у складу са одредбом члана 108 Закона о јавним набавкама, и одредбе
члана 38 Правилника о ближем уређивању поступка јавних набавки у Установи Студентски
центар „Ужице“ из Ужица, донета је одлука као у диспозитиву.

Правна поука: Против ове одлуке може се поднети захтев за заштиту права Републичкој
комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, који се предаје Установи
Студентски центар „Ужице“ у Ужицу,у року од 5 (пет) дана од дана објављивања одлуке на
Порталу јавних набавки.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да уз захтев за заштиту права достави доказ
о уплати таксе у коме је наведен назив уплатиоца, у износу од 60.000,00 динара, на жиро
рачун број: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 или 253, позив на број: ЈНД 2/19 са
бројем и називом партије, прималац: „Буџет Републике Србије“, сврха: „Установа
Студентски центар „Ужице“,Ужице, ЈНД бр. 2/19 “.
Детаљно упутство о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права, погледати и на
сајту Републичке комисије за заштиту права, Упутство о уплати таксе, где су дати и
примери правилно попуњених потврда о извршеној уплати (http://www.kjn.gov.rs/)

У Ужицу, дана 08.03.2019. године
Директор
Миливоје Ристановић

