ЈКП „ПРОГРЕС“ Бачки Петровац
Број: 93/2017-7
Датум: 05.05.2017
БачкиПетровац, Народне револуције 5.

Наосновучлана 108. Закона о јавнимнабавкама („Службенигласник РС“,
бр. 124/2012, 14/2015и 68/2015), доносим

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИДОБАРА
НАБАВКА ГОРИВА ЗА ВОЗИЛА
БРОЈ 2/2017
УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу„ЕКО СЕРБИА“ АДБеоград,саседиштем у
Новом Београду, ул. Тошин бунар 247ц, попонуђенојцениод1.896.340,00без
ПДВ, попонудибр. 0512-17/01 од 04.05.2017. године,
коднаручиоцазаведенаподбројем: 2-1/2017од05.05.2017. године.
ВРЕДНОСТ УГОВОРА за планирану потрошњу од 2.000 литара безоловног
бензина и за 13.000 литара дизел горива износи2.275.600,00 динара са
урачунатим ПДВ.

Образложење

НаручилацједонеоОдлуку
о
покретањупоступкадана24.04.2017.
године.
ПозивзаподношењепонудаобјављенјенаПорталуУправезајавненабавке
и
наинтернетстраницинаручиоцадана25.05.2017. године.
Наконспроведеногпоступкаотварањапонуда
и
сачињавањаЗаписника
о
отварањупонудаброј: 93/2017-5 од05.05.2017. године, Комисијазајавнунабавку
(даље: Комисија) јеприступиластручнојоценипонуда, датој у Извештајуброј
93/2017-6 од05.05.2017. године.
У Извештају о стручнојоценипонудаКомисијајеконстатоваласледеће:
1. Назив и адреса наручиоца:
ЈКП „ПРОГРЕС“ Бачки Петровац, Народне револуције 5.
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2. Предмет уговора о јавној набавци:

НАБАВКА ГОРИВА ЗА ВОЗИЛА
Назив и ознакаизопштегречниканабавке:
09132100 – безоловни бензин
09134200 – дизел гориво

3. Процењена вредност Јавне набавке:
Процењена вредност Јавне набавке извршена је на основу провере цена
на тржишту.. Одлуком о покретању поступка Јавне набавке мале
вредности бр. 93/2017-1 од 24.04.2017. године процењена вредност
износи 3.000.000,00 динара без ПДВ
4. Основни подаци о понуђачима:
Благовремено, то јест до 05.05.2017. године до 10 часова je пристигла је 1
(једна) понуда и то:
Назив понуђача
адреса
ПИБ
Мат.бр.
Нови Београд, Ул.
100118236 17413333
ЕКО СЕРБИА АД Београд
Тошин бунар 274 ц
5. Понуде које су одбијене, разлоге за њихово одбијање и понуђенe
цене тих понуда:
Понуда је исправна и прихватљива
6. Ако је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно
образложење – начин на који је утврђена та цена
Није било понуда са неуобичајено ниском ценом
7. Начин примене методологије доделе пондера
Критеријум за доделу уговора био је „економски најповољнија понуда“,
према следећим критеријумима:
а) понуђена цена:……………… 90 пондера
б) рок плаћања:………………… 10 пондера
На основу упоређивања цена исправних и прихватљивих понуда Комисија
за јавне набавке је доделила следеће пондере:
Назив понуђача
а) Понуђена цена
Број пондера
б) Рок плаћања
Број пондера
Укупан број пондера

„ЕКО СЕРБИА“ АД Београд
1.896.340,00
90
45 дана
10
100

8. Назив понуђача коме се додељује уговор, а ако је понуђач навео да
ће набавку извршити уз помоћ подизвођача и назив подизвођача
Комисија за јавне набавке предлаже Наручиоцу да Уговор о јавној
набавци додели понуђачу
„ЕКО СЕРБИА“ АД Београд
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ПОУКАОПРАВНОМЛЕКУ:
Противовеодлукепонуђачможеподнетизахтевзазаштитуправаурокуод
петданаодданаобјављивања на Порталу, званичном сајту Управе за јавне
набавке. Одлука је објављена на Порталу дана 08.05.2017. године.
ЗахтевсеподносиНаручиоцу, а копија захтева се истовремено доставља
Републичкојкомисијизазаштитуправаупоступцимајавнихнабавки.

Доставити:
- свимпонуђачима у рокуодтриданаодданадоношења.

в.д. директор
Љубомир
Кабић
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