Техничка школа ГСП
Радослава Грујића 2
Београд
Број: 707
Датум : 30.03.2018..године
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'', број
124/12,14/2015,68/2015 ) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 672 од
29.03.2018.године, Техничка школа ГСП ,Радослава Грујића 2 ,Београд , као
Наручилац за јавну набавку број 4 /2018 –Набавка Горива евродизел ,доноси:
ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ДОДЕЉУЈЕ СЕ уговор Понуђачу: «НИС» а.д. ; улица Народног Фронта број
1221000 Нови Сад, са понуђеном ценом од 2.531.600,00 динара без ПДВ-а односно
3.038.000,00 динара са ПДВ-ом, за 20000 литара горива евродизел за возила школе,
.Укупно са попустом 2.473.400,00 без пдв-а ,односно 2.968.000,00 рсд са пдв-ом
(попустом по скали попуста Произвођача , на основу преузетих количина на
месечном нивоу) , и четри ( 4 ) бензинске станице удаљених до 5 км од седишта
школе.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Техничка школа ГСП ,Радослава Грујића 2 ,Београд , као Наручилац, донела је
Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности, број 507 од 7.03.2018
године, за јавну набавку број 4/2018- Набавка Горива евродизел .
Процењена вредност јавне набавке је 2.500.000,00 динара без ПДВ-а, односно
3.000.000,00 динара са ПДВ-ом. Имајући у виду процењену вредност јавне набавке,
спроводи се поступак јавне набавке мале вредности.
Решењем број 508 од 7.03.2018.године,образована је Комисија за јавну набавку у
саставу:
1.Душко Тучић ,председник
2.Жарко Митровић ,заменик председника
3.Миљана Бјелановић, члан
4.Божица Опачић,заменик члана
5.Круно Николовски , члан
6.Предраг Вучинић,заменик члана
Комисија за јавну набавку има задатак да припреми конкурсну документацију и
да је уручи понуђачима.
Комисија за јавну набавку ЈНМВ број 4/2018 врши прикупљање понуда поштом
или личном доставом, са крајњим роком за доставу понуда истеком 9 дана од дана
достављања Позива за Понуду.

Отварање понуда вршиће се јавно и то истеком рока за подношење понуда.
Комисија за јавне набавке саставља Записник о отварању понуда, који се
одмах уручују присутним понуђачима, а осталима се доставља препорученом
поштом у року од 3 дана од дана отварања понуда.
Комисија за јавне набавке припрема Писмени извештај са стручном оценом
примљених понуда и доставља га наручиоцу – директору школе ради избора
најбољег понуђача.
Комисија је дужна да поступак јавне набавке спроведе у свему према Одлуци о
покретању поступка и одговорна је за законитост спровођења поступка.
Конкурсном документацијом,утврђен је критеријум за доделу Уговора : економски
најповољнија понуда.
Наручилац је у складу са чланом 62.Закона о јавним набавкама објавио Позив за
подношење Понуда и Конкурсну документацију на Порталу јавних набавки дана
као и на званичној интернет страници Наручиоца дана 13.03.2018.године.
У Позиву за подношење понуде као и Конкурсној документацији ,предвиђено је да
је последњи дан за предају документације-Понуда за учешће у јавној набаци је
дана 21.03.2018.године до 13,00 часова .
Отварање Понуда је истог дана 21.03.2018.године у 14,00 часова просторијама
Техничке школе ГСП у улици Радослава Грујића бр. 2,у Београду.
I Предмет јавне набавке:
Предмет јавне набавке мале вредности је набавка добара: Гориво евродизел
-Општи речник набавки : Гориво 09100000
- Процењена вредност јавне набавке је Процењена вредност јавне набавке је
2.500.000,00 динара без ПДВ-а, односно 3.000.000,00 динара са ПДВ-ом. Имајући у
виду процењену вредност јавне набавке, спроводи се поступак јавне набавке мале
вредности.
II Подаци из плана набавки који се односе на предметну јавну набавку:
1. Оквирни датум закључивања Уговора: април 2018.године
2. Датум реализације јавне набавке: април 2018.године до април 2018.године
3. Извор финансирања јавне набавке: сопствена средства и материјални трошкови.
4. Критеријум за избор најповољније понуде је: Економски најповољнија понуда
Елементи критирујума су:
1)Цена,
2)Попусти на цену
3) Близина места за преузимање горива
5. Имајући у виду процењену вредност јавне набавке, спроводи се поступак јавне
набавке мале
III Понуде су стигле благовремено ,односно до 21.03.2018.године до 13,00 часова.
I V У поступку јавне набавке учествовала су три ( 3) Понуђача.
Констатује се да je отварању понуда присустовао представник
Понуђача ЕУРОПЕТРОЛ ,Ненад Стојановић по Овлашћењу број 03550/2018
.Комисија је констатовала да НЕМА неблаговремених понуда.

Благовремено, тј. до дана 21.03.2018..године до 13,00 часова пристигле су укупно
ТРИ ( 3 ) понуде следећим редоследом :
1. ЕУРО ПЕТРОЛ ,Трговачко предузеће ,доо ,Олтара Мајера 6,24000 Суботица
2. НИС а.д. Нови Сад ,Народног Фронта 12,Нови сад
3. КНЕЗ ПЕТРОЛ,Царица Јелена 28, 11273 Батајница ,Београд
На основу члана 104. Закона о јавним набавкама,(Сл.Гл. РС 124/2012 14/2015,
68/2015) Комисија за јавну набавку образована Решењем Наручиоца број: 508 од
07.03.2018.године, спровела је поступак отварања Понуда за ,набавка добара –
ГОРИВО ЕВРОДИЗЕЛ ,редни број набавке 4/2018 и том приликом водила
Записник број 670 од 21.03.2018.године.
Записник је истог дана уручен представнику Понуђача ,Ненаду Стојановићу ,који
присуствовао отварању Понуда на основу Овлашћења број 03550/2018.
Осталим Понуђачима Записник је електронском поштом достављен дана
22.03.2018.године .Понуђачи су путем електрoнске поште потврдили пријем
Записника.
Комисија је приступила провери документације и процени понуда Понуђача.
На основу увида у достављену документацију , провере валидности доказа,
прихваћених услова из Конкурсне документације и рачунске провере , Комисија је
закључила да:
-Понуда Понуђача под редним бројем 1 ,која је заведена код Наручиоца под
деловодним бројем : 639/20.03.2018.године « ЕУРО ПЕТРОЛ “,Трговачко
предузеће ,доо ,Олтара Мајера 6,24000 Суботица, ЈЕСТЕ ПРИХВАТЉИВА У
ПОСТУКУ СТРУЧНЕ ОЦЕНЕ ПОНУДА.
- Понуда Понуђача под редним бројем 2 ,која је заведена код Наручиоца под
деловодним бројем : 642/20.03.2018.године НИС а.д. Нови Сад ,Народног
Фронта 12,Нови сад 21000. ЈЕСТЕ ПРИХВАТЉИВА У ПОСТУКУ
СТРУЧНЕ ОЦЕНЕ ПОНУДА.
-Понуда Понуђача под редним бројем 2 ,која је заведена код Наручиоца под
деловодним бројем 642/20.03.2018.године « КНЕЗ ПЕТРОЛ» ,Царице Јелене 28,
11273 Батајница ,Београд 11000. има мањкавост у попуњавању Обрасца
бр.4.» Понуда набавка горива евродизел « .
Понуђачу је 29.03.2018 године,упућен допис за појашњење обрасца број 4.“Понуда
за ЈНМВ 4/2018 јер је Понуђач је навео јединичну цену по литру.Понашајући се као
добар домаћин Наручилац је тражио појашњење.
Дана 30.03.2018.године Понуђач је појаснио ,допунио , образац број 4. “Понуда за
ЈНМВ 4/2018. „ чиме је стекао право на равноправан статус са осталим Понуђачима
у поступку стручне оцене понуда.Комисија је приступила оцени понуда

Понуде Понуђача имају следеће особине :
Р.бр ПОСЛОВНО ИМЕ
БРОЈ
ПОНУЂАЧА
ПОНУДЕ
КОЈИМ СЕ
ЗАВЕДЕНА
КОД
НАРУЧИОЦ
А

1.

2.

3.

ПОПУСТ

ЦЕНА СА
ПОПУСТОМ
ЗА 20000
литара
евродизела

7,50 рсд по
литру ,без
пдв-а
односно
9,00 рсд по
литру .

Укупно Без
ПДВ
2.381,600
са ПДВ
2.858,000
Јединична
цена по
литру 119,08
рсд без пдв-а
142,90 рсд са
пдв-ом

НИС а.д. Нови Сад
Укупно Без
,Народног
Фронта 642/20.03.201 ПДВ
12,Нови сад
2.531,600 рсд
8.године
са ПДВ
3.038,00 рсд
Јединична
цена по
литру без
пдв-а НЕМА
са пдв-ом
НЕМА

Скала са
попустом :
НА
МЕСЕЧНОМ
НИВОУ
Од 1667 л до
Попуст је
3,50 рсд/л

Укупно Без
ПДВ
2.473,400рсд
са ПДВ
2.968,000
Јединична
цена по
литру без
пдв-аНЕМА
са пдв-ом
3,50 РСД

КНЕЗ
663/21.03.201 Јединична
ПЕТРОЛ,Царице
8.године
цена по
Јелене
28, 11273
литру без
Батајница ,Београд
пдв-а 128,25
рсд
са пдв-ом
153,90рсд

12 рсд са
пдв-ом по
литру

Јединична
цена по
литру без
пдв-а
118,25рсд
пдв
са пдв 141,90
рсд

Понуђач под редним
бројем 1 « ЕУРО
ПЕТРОЛ “,Трговачко
предузеће ,доо
,Олтара Мајера
6,24000 Суботица.

ЦЕНА БЕЗ
ПОПУСТА
ЗА 20000
литара
евродизела

639/20.03.201 Укупно Без
8.године
ПДВ
2.531,600 рсд
са ПДВ
3.038,000
рсд
Јединична
цена по
литру 126,58
рсд без пдв-а
151,90 рсд са
пдв-ом

СТРУЧНА ОЦЕНА ПОНУДА И ДОДЕЛА ПОНДЕРА У СКЛАДУ СА
КРИТЕРИЈУМОМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА : ЕКОНОМСКИ
НАЈПОВОЉНИЈА ПОНУДА
ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА :
1) ПРВИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА : ЦЕНА
2) ДРУГИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА : ПОПУСТ НА ЦЕНУ

3)ТРЕЋИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА :УДАЉЕНОСТ МЕСТА ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ
ГОРИВА
ПОЈАШЊЕЊА О ДОДЕЛИ ПОНДЕРА

ПРВИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА : ЦЕНА Понуђач може максимално да
добије 70 пондера за елемент ЦЕНА уколико понуди најнижу цену.Свака следећа
већа цена носи по 5 пондера мање.
ДРУГИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА : ПОПУСТ НА ЦЕНУ
Понуђач може максимално да добије 15 пондера за
Сваки следећи носи по три пондера мање.

највећи попуст .

ТРЕЋИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА :УДАЉЕНОСТ МЕСТА ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ
ГОРИВА

Понуђач може максимално да добије 15 пондера за овај елемент критеријума.
Уколико понуђач има 3 и више бензинске станице у кругу од 5 км од седишта
школе добија максимални број пондера.
Уколико има 2 бензинске станице у кругу од 5 км од седишта школе добија 10
пондера.
Уколико има 1 бензинску станицу у кругу од 5 км од седишта школе добија 5
пондера.
Ако нема бензинских станица у кругу од 5 км од седишта школе добија 0
пондера.
I

ПОНУЂАЧ « ЕУРО ПЕТРОЛ “

Понуђач под редним бројем 1 « ЕУРО ПЕТРОЛ “,Трговачко предузеће ,доо
,Олтара Мајера 6,24000 Суботица.
1) ПРВИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА : ЦЕНА

Укупна цена за 20000 литара ,без пдв-а је 2.531.600,00 рсд
Укупна цена за 20000 литара,са пдв-ом је 3.038.000,00 рсд
Јединична цена по литру 126,58 рсд без пдв-а ; Јединична цена по литру 151,90 рсд
са пдв-ом. Понуда понуђача « ЕУРО ПЕТРОЛ “,Трговачко предузеће ,доо ,Олтара
Мајера 6,24000 Суботица у свему одговара Позиву и Конкурсној документацији за
ЈНМВ 4/2018 « Набавка горива евродизел «.

2) ДРУГИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА : ПОПУСТ НА ЦЕНУ

Понуђач нуди попуст на цену од 7,50 рсд по литру без пдв-а; односно 9,00 рсд
по литру са пдв-ом.
НАПОМЕНА ЗА ПОНУЂАЧА « ЕУРО ПЕТРОЛ «
Са обзиром на попуст коју је Понуђач понудио укупна цена Уговора износила
би :
Укупно без пдв-а 2.381.600,00 рсд
Укупно са пдв-ом –ом 2.858.000,00 рсд
( Јединична цена по литру 119,08 рсд без пдв-а односно 142,90 рсд са пдв-ом).
Понуда понуђача « ЕУРО ПЕТРОЛ “,Трговачко предузеће ,доо ,Олтара Мајера
6,24000 Суботица у свему одговара Позиву и Конкурсној документацији за ЈНМВ
4/2018 « Набавка горива евродизел «.
3)ТРЕЋИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА :УДАЉЕНОСТ МЕСТА ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ
ГОРИВА

Понуђач ЕУРО ПЕТРОЛ навео је у својој понуди једну ( 1 ) бензинску пумпу на
удаљености од 3,9 км.
Понуђач « ЕУРО ПЕТРОЛ « је бодован на основу пондера датих у
Конкурсној документацији .
На основу критеријума I добио је 70 пондера
На основу критеријума II добио је 12 пондера
На основу критеријума III добио је 5 пондера

УКУПНО : 87 пондра ( I +II +III )

СТРУЧНА ОЦЕНА ПОНУДА :
II
ПОНУЂАЧ « НИС А.Д. НОВИ САД «
1) ПРВИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА : ЦЕНА

Укупна цена за 20000 литара ,без пдв-а је 2.531.600,00 рсдс
Укупна цена за 20000 литара,са пдв-ом је 3.038.000,00 рсд
2) ДРУГИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА : ПОПУСТ НА ЦЕНУ

Укупна цена за 20000 литара са попустом је 2.473.400,00 рсд без пдв-а
Укупна цена за 20000 литара са попустом је 2.968.000,00 рсд са пдв-ом .
Скала са попустом је саставни део понуде овог понуђача.Понуђач даје попуст по
важећим скалама попуста .Цене у понуди дате су са бензинске станице из Београда
и умањене за евродизел на основу месечно предвиђених количина ,што за
1667литара/ месец и важеће скале комерцијалних попуста дате у прилогу понуде
износи 3,50 рсд/литар.

3)ТРЕЋИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА :УДАЉЕНОСТ МЕСТА ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ
ГОРИВА

4 пумпе
Јужни булевар 70 удаљеност 1,4 км
Јужни булевар 73 удаљеност 1,4 км
Грчића Миленка 15 удаљеност 1,3 км
Деспота Стефана 75 удаљеност 2,8 км
И остале из достављеног списка
Понуђач задовољава трећи критеријум за оцену понуда
Понуђач «« НИС А.Д. НОВИ САД « је бодован на основу пондера датих у
Конкурсној документацији .
На основу критеријума I добио је 70 пондера
На основу критеријума II добио је 9 пондера
На основу критеријума III добио је 15 пондера

УКУПНО : 94 пондера ( I +II +III )
СТРУЧНА ОЦЕНА ПОНУДА :
III
ПОНУЂАЧ « KNEZ PETROL „
1)ПРВИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА : ЦЕНА

Укупна цена за 20000 литара је 3.078.000,00 рсд са пдв-ом
Укупна цена за 20000 литара је 2.565.000,00 рсд без пдв-а
2)ДРУГИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА : ПОПУСТ НА ЦЕНУ

12 рсд са пдв-ом по литру ,
Укупна цена за 20000 литара са попустом 2.365.000,00 рсд ,без пдв-а,
Укупна цена за 20000 литара са попустом 2.838.000,00 рсд. са пдв-ом
3)ТРЕЋИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА :УДАЉЕНОСТ МЕСТА ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ
ГОРИВА

Понуђач има једну (1) бензинску пумпу .
Понуђач « KNEZ PETROL је бодован на основу пондера датих у Конкурсној
документацији .
На основу критеријума I добио је 65 пондера
На основу критеријума II добио је 15 пондера
На основу критеријума III добио је 5 пондера

УКУПНО : 85 пондера ( I +II +III )

Ранг листа понуда
применом критеријума економски најповољније понуде ,за доделу уговора
1.МЕСТО

Понуђач «« НИС А.Д. НОВИ САД « је бодован на основу пондера
датих у Конкурсној документацији . Понуђач има укупно 94 пондера .
2.МЕСТО
Понуђач « ЕУРО ПЕТРОЛ « је бодован на основу пондера датих у
Конкурсној документацији . Понуђач има укупно 87 пондера .
3.МЕСТО
Понуђач « « KNEZ PETROL је бодован на основу пондера датих у
Конкурсној документацији . Понуђач има укупно УКУПНО : 85
пондера
Комисија је ценећи понуде уочила да су Понуђач под редним бројем 1 « ЕУРО
ПЕТРОЛ “,Трговачко предузеће ,доо ,Олтара Мајера 6,24000 Суботица и Понуђач
под редним бројем 2 .« НИС А.Д. НОВИ САД понудили исте цене за 20000
литара без попуста.
Комисија је одлучила да оба понуђача добију максималан број пондера
,односно 70 пондера за овај елемент критеријума сматрајући да је то у духу
легимитета.
Напомена Комисије за ЈНМВ 4/2018 је да су сви понуђачи у својим понудама
понудили цену која је изнад процењене вредности ЈНМВ 4/2018 –Набавка горива
евродизел ,али узимајући у обзир да ће Наручилац плаћати цену са попустом која
није ни код једног Понуђача преко предвиђене процењене вредности, одлука је да
све понуде имају равноправан положај приликом стручне оцене Понуда .
Комисија се на овај корак одлучила како би се редовна настава ученика
саобраћајне струке –практична настава обуке вожње за Б и Ц категорију
одвијала у континуитету.
Комисија је мишљења да ће Понуђачи имати разумевања за овакаву одлуку.
Комисија констатује да је економски најповољнија понуда Понуђачa под редним
бројем 2,Понуда која је заведена код Наручиоца под деловодним бројем :
642/20.03.2018.године ,понуда Понуђача „НИС а.д. Нови Сад «, са седиштем у
улици Народног Фронта број 12,Нови Сад 21000.
Комисија предлаже одговорном лицу Наручиоца да Одлуком о додели уговора
,додели уговор овом Понуђачу.

Одговорно лице Наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавну набавку, те је
на основу законског овлашћења донело одлуку као о додели уговора Понуђачу
„НИС а.д. Нови Сад «, са седиштем у улици Народног Фронта број 12,Нови Сад
21000.
Поука о правном леку:
Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од пет
дана ад дана пријема одлуке.Захтев се подноси Републичкој комисији за заштиту
права у поступцима јавних набавки,а предаје наручиоцу.

За Наручиоца
Вршилац дужности директора
Дипл.маш.инж. Срђан Станковић

