Геронтолошки центар Крагујевац
Адреса: Краља Милана IV
Број: 90
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (примена од 12 августа 2015) и Извештаја
Комисије за јавне набавке бр. 824 од 09.02.2017, директор др. Весна Ранђеловић,
доноси:

ОДЛУКУ
о додели уговора
__________________________________________________________________________________
Геронтолошки центар, као наручилац, у поступку јавне набавке бр. 1.1.8/2016, Уговор о јавној
набавци мале вредности МАТЕРИЈАЛ ЗА САОБРАЋАЈ (бензин, дизел гориво и остали материјал
за кола) додељује се фирми „НИС АД“.
Образложење
Наручилац је дана 21.01.2016 године донео одлуку о покретању поступка ЈНМВ бр. 1.1.7/2016,
за јавну набавку добара: МАТЕРИЈАЛ ЗА САОБРАЋАЈ (бензин, дизел гориво и остали материјал
за кола).
За наведену јавну набавку наручилац је дана 30.01.2017, шифра: 1356524 године објавио позив
за подношење понуда на Порталу јавних набавки.
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца поднетe су четири понуде бр: 745, 747,
796 и 801.
Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила стручној оцени
понуда и сачинила извештај о истом.
У извештају о стручној оцени понуда бр. 824 од 09.02.2017 године, Комисија за јавне набавке је
констатовала следеће:
1. Подаци о јавној набавци:
Предмет јавне набавке: МАТЕРИЈАЛ ЗА САОБРАЋАЈ (бензин, дизел гориво и остали материјал за
кола)
Редни број јавне набавке: 1.1.8/2017
Износ планираних средстава за јавну набавку: 1.000.000 без пдв-а
Подаци о апропријацији у буџету, односно финансијском плану: конто 426400
Евентуална одступања од плана набавки
са образложењем: _____/_____________________________________________________________

2) Основни подаци о понуђачима и понудама:

broj pod kojim je
ponuda zavedena

naziv ili šifra ponuđača

čas

datum
prijema

745

“ LUKOIL SRBIJA “
BulevarMihaila Pupina 165 d
11070 Beograd

07/02/17

12 h i 10 min

747

“MOL SERBIA“ D.O.O
Omladinskih brigada 88IV
11070 N. Beograd

07/02/17

14 h i 40 min

796

“NIS AD “
Save Kovačevića 5
34000 Kragujevac

08/02/17

9 h i 35 min

801

Zajednička ponuda
1. TUD “MIhajlović”
2. „Knez Petrol”
3. Stana Mihajlović-preduzetnik

08/02/17

11 h i 10 min

б) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:
Назив/име понуђача чија је
понуда одбијена

/

Разлози одбијања понуде

/

Понуђена цена
(без пдв-а )

/

3. Критеријум за доделу уговора
Одлука о додели уговора донеће се применом критеријума економски најповољнија понуда:
Ред.
бр.

Број
пондера

ОПИС

1.

ЦЕНА

80

2.

РАСПРОСТРАЊЕНОСТ МРЕЖЕ

20

УКУПНО ПОНДЕРА:

100

1. ЦЕНА

Највећи број пондера по овом елементу критеријума је 80.
Број пондера по основу овог елемента критеријума израчунава се на следећи начин:

Пондери по основу цене =

80 x најнижа укупна понуђена цена
понуђена укупна цена

2. РАСПРОСТРАЊЕНОСТ МРЕЖЕ

Распрострањеност мреже подразумева број продајних објеката (број бензинских станица на
територији Србије).
Највећи број пондера по овом елементу критеријума је 20.
Број пондера по основу овог елемента критеријума израчунава се на следећи начин:
Пондери по основу броја
=
продајних објеката

20 x понуђени број продајних објеката
највећи број продајних објеката

4) Ранг листа понуђача
Ponuđena cena
(bez PDV-a)

Broj
prodajnih
objekata

Broj
pondera

“NIS AD “
Zajednička ponuda
1. TUD “MIhajlović”
2. „Knez Petrol”
3. Stana Mihajlović-preduzetnik

987.340,00 din

325

92,80

900.140,00 din

121

87,40

3.

“ LUKOIL SRBIJA “

954.610,00 din.

114

82,20

4.

“MOL SERBIA“ D.O.O

967.140,00 din.

53

77,60

Naziv/ime ponuđača
1.
2

5. Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да уговор треба доделити фирми :
„НИС АД “ Саве Ковачевића 5, 34000 Крагујевац
Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а): 987.340,00 дин
Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом): 1.184.808,00 дин.
Директор др. Весна Ранђеловић, је прихватила предлог Комисије за јавне набавке о
избору најповољније понуде, и донела одлуку о додели уговора као у изреци ове
одлуке.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке понуђач може
поднети захтев за заштиту права
у року од 8 дана од дана пријема исте.
Надлежни орган наручиоца
Др Весна Ранђеловић
________________________________

