."

Наручилац

Агенци·а за лиценци ање стеча·них

Адреса

Ул. Те ази"е

Место

Беог ад

Број одлуке

IV б . 14 - 1/1/2018- 16

п авника

23

Датум

На основу члана
РС", број

124/12, 14/15

108. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник
и 68/15), а у складу са Извештајем комисије о стручној

оцени понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку горива за
моторна возила за потребе Агенције за лиценцирање стечајних управника

111/2018-15

од

21.

фебруара

стечајних управника, дана

2018. године, в .д. директора Агенције
22. фебруара 2018. године, доноси:

IV

бр.14-

за лиценцирање

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
у поступку јавне набавке
горива за моторна возила за потребе Агенције за лиценцирање стечајних
управника

редни број ЈНД МВ

1/2018

У поступку јавне набавке горива (безоловни моторни бензин БМБ

1.

95

и евро

дизел) за моторна возила Агенције за лиценцирање стечајних управника,
број јавне набавке ЈНД МВ

1/2018,

уговор се додељује Понуђачу "НИС

АД НОВИ САД" Нови Сад, Народног фронта

3.615.753,00 динара

без ПДВ-а, односно

12, чија укупна
4.339.000,00 динара.

цена износи

Ову одлуку објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници

2.

Наручиоца у року од три дана од дана доношења.

Образложење

Наручилац је у складу са чланом
("Службени гласник РС", број

53. став 1. Закона о јавним набавкама
124112, 14/15 и 68/15), дана 6. фебруара 2018.

године, донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности за

набавку горива за моторна возила за потребе Агенције за лиценцирање стечајних
управника, број ЈНД МВ

1/2018.

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца пристигла је

1

понуда.

Након спроведеног поступка отварања понуда Комисија за јавну набавку

горива

за

моторна

возила

управника, бр. ЈНД МВ

за

1/2018,

потребе

Агенције

за

лиценцирање

стечајних

приступила је стручној оцени понуда и сачинила

извештај о истом.

У извештају о стручној оцени понуда

2018.

IV

бр.

14-1/1/2017-15

од

21.

фебруара

године, Комисија за јавну набавку горива за моторна возила за потребе

",

Агенције за лиценцирање стечајних управника, бр. ЈНД МВ

1/2018 је

констатовала

следеће:

1)

Подаци о јавној набавци:

Набавка горива (евро премијум БМБ
Предмет јавне набавке

95,

и евро дизел) за моторна возила за

потребе

Агенције

за

лиценцирање

стечајних управника

Врста поступка и разлози који оправдавају

Јавна

примену тог поступка

обзиром да је процењена вредност на

набавка

мале

вредности,

нивоу нижа од

годишњем

с

5.000.000

динара

Редни број јавне набавке

ЈНД МВ

1/2018

Процењена вредност јавне набавке
(без ПДВ-а)

3.666.667,00 динара

Ознака из општег речника набавке

09132000

2)

и

09134200

Укупан број поднетих понуда:

Назив/име понуђача
Датум пријема и час

Благовремене понуде

1. 1"нис АД нови САД" Нови
Народног фронта 12

Сад,

12.2.2018.

године у

12:00

Неблаговремене понуде:

Констатује се да није било неблаговремених понуда.

3)

Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за
њихово одбијање:

Констатује се да није било одбијених понуда, и даје понуда Понуђача "НИС
АД НОВИ САД" прихватљива у смислу члана

3.

став

1.

тачка

33.

Закона о јавним

набавкама.

4)

Комисија је констатовала да је Понуђач "НИС АД НОВИ САД" Нови Сад,
Народног

фронта

12,

доставио

сву

потребну

документацију

захтевану

конкурсном документацијом.
Подаци из Понуде су следећи:

1

Број и датум понуде под којим је

PR0671000/IZ-izj/23

од

07.2.2018.

године

понуда заведена код Понуђача:

2

".

,...,

2

Назив или шифра понуђача:

"НИС А.Д. НОВИ САД", Нови Сад, Народног
фронта

3

12

Понуђена цена и евентуални
попусти су изражени у динарима

-јединична цена за евро премијум
БМБ

95

119,58 динара

без ПДВа

-јединична цена за евро премијум
БМБ

95

143,50 динара

са ПДВом

- јединична цена за евро дизел

без

128,75 динара

јединична цена за евро дизел са

154,50 динара

ПДВ-а

-

ПДВ-ом

4

Подаци из понуде који су одређени
као елементи критеријума:

3.615.753,00 динара
4.339.000,00 динара

-укупна цена без ПДВа
-укупна цена са ПДВом

5

Други подаци из понуде:

- Начин,услови

и рок плаћања

Преко

10

дана

ОД

дана

испостављања

рачуна

-Број бензинских станица

323 станице
60 дана од дана отварања понуда

-рок важења понуде

5)

Критеријум за оцењивање понуде је економски најповољнија понуда.

У поступку јавне набавке мале вредности горива за моторна возила за потребе
Агенције за лиценцирање стечајних управника, применом критеријума "економски
најповољнија понуда", и методологије за доделу пондера, најповољнија је понуда
Понуђача "НИС АД НОВИ САД" Нови Сад, Народног фронта

12

са освојених

100

пондера.

Комисија је вредновала предметну понуду на следећи начин:

1.

Понуда понуђача "НИС АД НОВИ САД" из Новог Сада, Народног

фронта

•

12,

има укупно

100

бодова и то

:

По основу критеријума распрострањености продајне мреже на
територији Републике Србије

-

број бодова износи

Укупан број бензинских станица из понуде која се рангира

- 80

х максималан број пондера

(80)

Највећи понуђени укупан број бензинских станица

80 = 3231323 х 80
•

По основу критеријума рок плаћања број бодова износи

- 15

3

..

•

По основу елемента критеријума цене број бодова износи
Најнижа понуђена укупна цена

-5

х максималан број пондера

(5)

Укупна цена из понуде која се рангира

5 = 3.615.753,00 /3.615.753,00

6)

х

5

Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:

Комисија, после стручне оцене једине поднете понуде која је прихватљива,
предложила је Наручиоцу да донесе одлуку о додели уговора понуђачу:
"НИС АД НОВИ САД" из Новог Сада, Народног фронта

Изабра ни понуЈач извршава набавку уз помоћ подгвођача ј
да

7)

1

12

не

х

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне

набавке о додели уговора, те је на основу законског овлашћења донело одлуку о

додели уговора којом се уговор додељује Понуђачу
Новог Сада, Народног фронта

07.2.2018.

12,

"НИС АД НОВИ САД" из

а на основу понуде број

PR0671000/IZ-izj/23

од

године.

ПОУКА

О

ПРАВНОМ

ЛЕКУ:

Против

ове

наручиоцу поднети захтев за заштиту права у року од

5

одлуке

понуђач

може

дана од дана објављивања

одлуке на Порталу јавних набавки, непосредно, електронском поштом, факсом или
поштом препоручено са повратницом , а копија захтева истовремено се доставља

Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.

НАРУЧИЛАЦ

4

