САОБРАЋАЈНО-ТЕХНИЧКА ШКОЛА
Земун, Цара Душана бр. 262.
Број: 491-01/19
Датум: 14.02.2019. године
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и
68/15) и Извештаја о стручној оцени понуда бр. 490-01/19 од 14.02.2019. године (даље:
Извештај), директор Саобраћајно – техничке школе у Земуну (даље: Наручиоц) доноси
ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
НАБАВКА ДОБАРА – НАБАВКА ПОГОНСКОГ ГОРИВА
ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ: 1/19
УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу ЛУКОИЛ СРБИЈА АД Београд са седиштем у улици Булевар
Михаила Пупина 165 Д, Нови Београд, понуда број: 63 од 13.02.2019. године, код Наручиоца
заведена под бројем: 470-01/19 од 13.02.2019. године.
Образложење
Наручилац је дана 04.02.2019. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке
мале вредности – набавка погонског горива, број јавне набавке 1/19.
Позив за подношење понуде објављен је на Порталу јавних набавки и сајту Наручиоца
05.02.2019. године, а у свему према спецификацији која је саставни део конкурсне
документације.
Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда
од 13.02.2019. године заведеним код Наручиоца под бројем 474-01/19 од 13.02.2019. године,
Комисија за јавну набавку (даље: Комисија) је приступила стручној оцени понуда, датој у
Извештају од 14.02.2019. године.
У Извештају Комисија је констатовала следеће:
1. Предмет јавне набавке:
Предмет јавне набавке је набавка добара – набавка погонског горива.
Назив и ознака из општег речника набавки: нафта и дестилати – 09130000.
2. Процењена вредност јавне набавке:
Процењена вредност јавне набавке је 4.650.000,00 динара без обрачунатог ПДВ-а.
3. У поступку јавне набавке учествововала су 3 понуђача.
Пристигле понуде су благовремене.
Основни подаци о понуђачима:
1) НИС АД
Адреса: Народног фронта 12, Нови Сад;
Начин на који понуђач наступа: самосталнно;
Понуђена цена: 4.444.669,00 динара без ПДВ-а;
Близина места испоруке: 5 км од седишта наручиоца;
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Рок важења понуде: 30 дана од дана јавног отварања понуда.
2) КНЕЗ ПЕТРОЛ
Адреса: Царице Јелене 28, Батајница;
Начин на који понуђач наступа: самосталнно;
Понуђена цена: 4.188.508,33 динара без ПДВ-а;
Близина места испоруке: 1,8 км од седишта наручиоца;
Рок важења понуде: 30 дана од дана јавног отварања понуда.
3) ЛУКОИЛ СРБИЈА АД Београд
Адреса: Булевар Михаила Пупина 165 Д, Нови Београд;
Начин на који понуђач наступа: самосталнно;
Понуђена цена: 4.217.932,00 динара без ПДВ-а;
Близина места испоруке: 0,12 км од седишта наручиоца;
Рок важења понуде: 30 дана од дана јавног отварања понуда.
4. Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда.
Пристигле понуде су прихватљиве.
5. Начин примене методологије доделе пондера.
Критеријум за оцењивање понуда је економски најповољнија понуда. Оцењивање и
рангирање достављених понуда заснива се на следећим елементима критеријума:
Редни број

Опис

Број пондера

1.

ПОНУЂЕНА ЦЕНА

90

2.

БЛИЗИНА МЕСТА ИСПОРУКЕ

10

1. Елемент критеријума ПОНУЂЕНА ЦЕНА. Код овог критеријума упоређиваће се
понуђена цена из појединачних понуда. Највећи број добијених пондера код овог
критеријума је 90. Понуда са најнижом укупном ценом (Ц мин) добија максималан
број пондера. Број пондера за понуђену цену добара израчунава се према формули:
ПОНУЂЕНА ЦЕНА = 90 х Цмин (најнижа понуђена цена)
Цп (цена из понуде која се бодује)
2. Елемент критеријума БЛИЗИНА МЕСТА ИСПОРУКЕ. Код овог критеријума
упоређиваће се близина продајног објекта – бензинске пумпе понуђача на којој се
може испоручити ЕВРО ПРЕМИЈУМ БМБ 95 и ЕВРО ДИЗЕЛ која је најближа седишту
Наручиоца.
БЛИЗИНА МЕСТА ИСПОРУКЕ = близина продајног објекта – бензинске пумпе понуђача
на којој се може испоручити ЕВРО ПРЕМИЈУМ БМБ 95 и ЕВРО ДИЗЕЛ у односу на
седиште Наручиоца – до 10 пондера, и то:
до 1 км
преко 1 км до 2 км

10 пондера
8 пондера
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преко 2 км до 3 км
преко 3 км до 4 км
преко 4 км до 5 км
преко 5 км

6 пондера
4 пондера
2 пондера
0 пондера

Понуђачи су у обрасцу понуде навели податак о БЛИЗИНИ МЕСТА ИСПОРУКЕ у км, а Комисија
је дату удаљеност проверила преко web апликације google maps применом критеријума
путање (најкраћа релација) до седишта наручиоца путничким аутомобилом.
Увидом у достављен списак продајних објеката – бензинских пумпи, важећег Ценовника на дан подношења
понуде, као и сајта Понуђача, Комисија је утврдила да je удаљеност продајног објекта – бензинске пумпе
понуђача НИС АД на којој се може испоручити ЕВРО ПРЕМИЈУМ БМБ 95 и ЕВРО ДИЗЕЛ која је најближа
седишту Наручиоца 0,1 км (на адреси Цара Душана 262), а не 5,0 км како је наведено. У том смислу, Комисија
је вредновала елемент критеријума БЛИЗИНА МЕСТА ИСПОРУКЕ за поменутог понуђача и доделила му 10
пондера.

У случају да два или више понуђача имају исти број пондера, Комисија ће предложити да се
уговор се додели понуђачу који је понудио нижу цену.
1) Понуда: НИС АД
ПОНУЂЕНА ЦЕНА = 90 х 4.188.508,33 = 84,81 пондера
4.444.669,00
БЛИЗИНА МЕСТА ИСПОРУКЕ = 0,1 км од седишта наручиоца = 10 пондера
Укупно: 84,81 + 10 = 94,81 пондера
2) Понуда: КНЕЗ ПЕТРОЛ
ПОНУЂЕНА ЦЕНА = 90 х 4.188.508,33 = 90 пондера
4.188.508,33
БЛИЗИНА МЕСТА ИСПОРУКЕ = 1,8 км од седишта наручиоца = 8 пондера
Укупно: 90+8 = 98 пондера
3) Понуда: ЛУКОИЛ СРБИЈА АД Београд
ПОНУЂЕНА ЦЕНА = 90 х 4.188.508,33 = 89,37 пондера
4.217.932,00
БЛИЗИНА МЕСТА ИСПОРУКЕ = 0,12 км од седишта наручиоца = 10 пондера
Укупно: 89,37 + 10 = 99,37 пондера
6. Понуђач коме се додељује уговор:
Уговор се додељује понуђачу ЛУКОИЛ СРБИЈА АД Београд, Булевар Михаила Пупина 165 Д,
Нови Београд.
Комисија је рангирала прихватљиве понуде према задатим елементима критеријума доделе
пондера и утврдила да је понуда ЛУКОИЛ СРБИЈА АД Београд добила највише пондера –
99,37, затим следи понуда КНЕЗ ПЕТРОЛ-а са 98 пондера, док је понуда НИС АД добила 94,81
пондера .
Понуђена цена износи 4.217.932,00 динара без ПДВ-а.
Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке о додели
уговора, те је на основу члана 108. Закона о јавним набавкама донео одлуку као у
диспозитиву.
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ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове одлуке понуђач може поднети Захтев за заштиту права
у року од 5 дана од дана објављивања одлуке на порталу Управе за јавне набавке. Захтев се
подноси наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту
права.
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