Република Србија
ОСНОВНИ СУД У ПОЖАРЕВЦУ
IV Су-22 66/2017
ЈНМВ 2/2017
Дана 27.06.2017. године
Пожаревац

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,
бр. 124/2012 и 14/2015), доносим:

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА
ЈНМВ.БР.2/2017

Уговор се додељује понуђачу „НИС“ АД Нови Сад, улица Народног
Фронта 12, МБ: 20084693, ПИБ: 104052135.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Наручилац је дана 14.06.2017. године донео Одлуку о покретању поступка
јавне набавке мале вредности број: 2/2017 (IV Су-22 66/2017).
Позив за подношење понуде објављен је, дана 14.06.2017. године, на
порталу Управе за јавне набавке и интернет страници наручиоца.
Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о
отварању понуда број: IV Су-22 66/2017 од 26.06.2017. године, Комисија за јавну
набавку (у даљем тексту: Комисија) је приступила стручној оцени понуда, датој у
Извештају од 26.06.2017. године.
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У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће:
1. Предмет и процењена вредност јавне набавке:
Предмет јавне набавке је набавка горива, и то:
▪ безоловног бензина БМБ 95 и
▪ дизел горива – еуродизела ЕУД
Општи речник набавки је: 09132100 – безоловни бензин и
09134200 – дизел гориво.

2. Процењена вредност јавне набавке је 615.000,00 динара без ПДВ-а, тј.
738.000,00 динара са ПДВ-ом.

3. Подаци из плана набавки који се односе на предметну јавну набавку:
▪ редни број набавке: 1.1.2
▪ предмет набавке: добра, и то горива
▪ врста поступка набавке је јавна набака мале вредности
▪ оквирни датум покретања поступка је јун 2017. године, оквирни
датум закључења уговора је јул 2017. године, оквирни датум извршења уговора
је јул 2018. године
▪ разлози и оправданост набавке се састоје у томе да овај суд
користи 5 службених возила, ради изласка на увиђаје судија и судских
извршитеља, затим ради присуствовања судија и судског особља семинарима,
саветовањима и састанцима
▪ наручилац је утврдио процењену вредност набавке на основу
анализе потрошње горива у 2016. години, и цене горива у текућој 2017. години
рачунајући и процену пораста цена на тржишту у текућој 2017. години

4. У поступку јавне набавке учествовало је два понуђача:
1. „НИС“ АД Нови Сад, Народног фронта 12
2. „EURO PETROL“ДОО Суботица, Отмара Мајера 6

5. Обе понуде су одговарајуће и прихватљиве.

6. Критеријум за доделу уговора:
Критеријум за доделу уговора је економски најповољнија понуда.
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Елементи критеријума и број пондера који носе:

Елементи критеријума

Број пондера

Висина цене горива (укупно понуђена
цена – збирна цена за безоловни бензин
БМБ 95 и евро дизел ЕУД)

40 пондера

Поседовање бензинских станица на
територији града Пожаревца и
Браничевског округа (оцењује се
удаљеност бензинских станица од
Пожаревца и Кучева, мања удаљеност
носи већи број пондера)

40 пондера

Поседовање бензинских станица на
целој територији Републике Србије
(већи број даје више пондера)

10 пондера

Висина количинских попуста на
месечном нивоу ако се утроши 500
литара за месец дана
(већи попуст носи више пондера)

10 пондера
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7. Начин примене методологије доделе пондера:
Висина цене горива
(укупно понуђена цена – збирна цена за
безоловни бензин БМБ 95 и евро дизел
ЕУД)

Понуда са најнижом ценом добија
максималан број пондера, и то 40, а за
остале понуде се број пондера израчунава
према формули:
Најнижа понуђена цена x 40
Посматрана цена

Поседовање бензинских станица на
територији града Пожаревца и
Браничевског округа
(оцењује се удаљеност бензинских
станица од Пожаревца и Кучева, мања
удаљеност носи већи број пондера)

Понуђач чије бензинске станице су на
најмањој удаљености (збирно) од зграде
седишта суда у Пожаревцу и судске
јединице у Кучеву добија максималан број
пондера, и то 40, а за остале понуде се
број пондера израчунава према формули:
Најмања удаљеност збирно x 40
Збирна удаљеност из друге понуде

Поседовање бензинских станица на
целој територији Републике Србије
(већи број даје више пондера)

Понуђач са највећим бројем бензинских
станица добија 10 пондера, за остале се
рачуна према формули:
Бр. бенз. станица из понуде x 10
Највећи број бенз. станица

Висина количинских попуста на
месечном нивоу ако се утроши 500
литара за месец дана
(већи попуст носи више пондера)

Понуђач са највећим попустом добија 10
пондера, за остале се рачуна према
формули:
Посматран попуст x 10
Највећи попуст

8. Ранг листа прихватљивих понуда применом критеријума за доделу
уговора
Сходно члану 3. став 1. тачка 32. и 33. ЗЈН, одговарајућа понуда је понуда
која је благовремена и за коју је утврђено да потпуно испуњава све техничке
спецификације, а прихватљива је понуда која је благовремена, коју наручилац није
одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити
условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене
вредности јавне набавке.
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Понуде понуђача „НИС“ АД Нови Сад и „EURO PETROL“ДОО Суботица
су примљене од стране наручиоца у року одређеном у позиву за подношење понуда, те
су благовремене.
Именовани понуђачи су испунили све обавезне и додатне услове за учешће
у поступку и понуђене укупне цене за предметну услугу не премашују износ
процењене вредности набавке.
Наведене понуде не ограничавају, нити условљавају права наручиоца, или
обавезе понуђача.

** Рачуната је удаљеност најближих бензинских станица понуђача до
судских зграда у седишту суда у Пожаревцу и судској јединици у Кучеву.
Судске зграде Основног суда у
Пожаревцу

Бензинске станице
„НИС“ АД Нови Сад

Удаљеност

Седиште суда у Пожаревцу,
ул. Трг Стевана Максимовића 1
(Дринска)

Пожаревац –
ул. Чеде Васовића бб

1,2 км

Судска јединица у Кучеву,
ул. Жике Поповића 31

Кучево –
ул. Светог Саве 299

450 м
Укупно:

1,65 км

Судске зграде Основног суда у
Пожаревцу

Бензинске станице
„EURO PETROL“ДОО Суботица

Седиште суда у Пожаревцу,
ул. Трг Стевана Максимовића 1
(Дринска)

Пожаревац –
ул. Косте Абрашевића 1

1,9 км

Судска јединица у Кучеву,
ул. Жике Поповића 31

Пожаревац –
ул. Косте Абрашевића 1

55,2 км
Укупно:

Удаљеност

57,1 км

Удаљеност најближих бензинских станица понуђача до судских зграда у
Пожаревцу и Кучеву израчуната је уз помоћ података са сајта www.google.com/maps .
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Укупна –
збирна
цена за
евро
дизел
ЕУД
(1000
литара) и
безоловни
бензин
БМБ 95
(4000
литара) са
ПДВ-ом у
дин.

Месечни
количински
попуст за
утрошених
500 литара
месечно
(збирно
безоловног
бензина и
евро дизела)

601.420,00

721.700,00

1,5 дин. по
литру на
дизел до
500л
месечне
потрошње

1,65 км

325

574.960,00

690.000,00

2%

57,1 км

23

38,24

0

40

10

88,24

40

10

1,15

0,70

51,85

Укупна –
збирна
цена за
евро дизел
ЕУД (1000
литара) и
безоловни
бензин
БМБ 95
(4000
литара)
без ПДВ-а
у дин.

Понуђач –
назив и
седиште

„НИС“ АД
НОВИ САД
„EURO
PETROL“ДОО
Суботица
Број пондера
„НИС“ АД
НОВИ САД
„EURO
PETROL“ДОО
Суботица

** Збирна
удаљеност
бензинских
станица од
Пожаревца
и Кучева
(рачуна се
удаљеност
најближих
бензинских
станица до
судских
зграда)

Број
бензинских
Укупан
станица на
број
територији
пондера
Републике
Србије

9. Ранг листа прихватљивих понуда:
Понуђач

Укупан број пондера

1.

„НИС“ АД НОВИ САД

88,24

2.

„EURO PETROL“ДОО Суботица

51,85

10. Понуђач којем се додељује уговор:
Комисија констатује да је најповољнија понуда понуђача „НИС“ АД, са
седиштем у Новом Саду, МБ: 20084693, ПИБ: 104052135, те предлаже наручиоцу да
њему додели уговор.
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На основу изнетог, одлучено је као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року
од пет дана од дана објављивања одлуке на порталу Управе за јавне набавке.
Захтев се подноси Републичкој комисији за заштиту права у поступцима
јавних набавки, а предаје наручиоцу.
***Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 60.000,00 динара
(број жиро рачуна: 840-30678845-06, позив на број ЈНМВ.2/2017, сврха: ЗЗП, Основни суд у
Пожаревцу“, ЈНМВ.2/2017, корисник: Буџет Републике Србије). ***

ПРЕДСЕДНИК
ОСНОВНОГ СУДА У ПОЖАРЕВЦУ
ДОБРИЦА ЖИВКОВИЋ

