Адреса

Општина Трговиште
Општинска управа
Краља Петра Првог
Карађорђевића бр.4

Место

Трговиште

Број одлуке

40-29/2019

Датум

22.02.2019.г.

Наручилац

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/2012,
14/15, 68/15, 83/15 и 86/15), начелник Општинске управе Трговиште, Драган
Анђеловић доноси:
ОДЛУКУ
о додели уговора јавне набавке мале вредности
Добра- горива за потребе службених возила

У складу са критеријумима конкурсне документације и достављених
понуда, уговор о набавци Добра- набавка горива за потребе службених возила ,
из ове јавне набавке ДОДЕЉУЈЕ СЕ ПОНУЂАЧУ: НИС А.Д Нови сад
ул. Народног фронта 12., Нови Сад , са понудом број ПШН122300/ИТод/000991од 20.02.2019.
Образложење
Наручилац је дана 13.02.2019.године донео одлуку о покретању поступка јавне
набавке мале вредности бр.40-21/2019, за јавну набавку Добра- набавка горива
за потребе службених возила ЈН број 1/2019.
За наведену јавну набавку наручилац је упутио позивно писмо за достављање
понуда путем објаве на порталу УЈН и сајту општине Трговиште
www.trgoviste.rs.
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспелоа је 1 (једна)
понуда.
Након спроведеног поступка отварања понуда Комисија за јавне набавке је
приступила стручној оцени понуда и сачинила извештај о истом.
У извештају о стручној оцени понуда бр.40-28/2019 од 22.02.2019. године,
констатује се следеће:
1) Подаци о јавној набавци:
Предмет јавне набавке
Редни број јавне набавке
Ознака из општег речника набавке
Шифра из општег речника набавки
Врста поступка
Процењена вредност јавне набавке
(без ПДВ-а)
Вредност уговора о јавној набавци
(без ПДВ-а)
Вредност уговора о јавној набавци
(са ПДВ-ом)

Добра- набавка горива за потребе
службених возила

1/2019
Горива
09100000
Поступак јавне набавке мале
вредности
4.500.000,00 динара
4.401.435,00 динара без ПДВ-а
5.281.800,00 динара са ПДВ-ом

2) Назив, односно имена понуђача који су доставили понуде:
Број под
којим је
понуда
заведена
40-26/2019
22.02.2019

Понуђена цена
без ПДВ-а

Понуђена цена
са ПДВ-ом

НИС А.Д Нови сад ул. Народног 4.401.435,00 дин
фронта 12 Нови Сад

5.281.800,00 дин

Подносилац понуде

3) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за
њихово одбијање:
Број под којим је
Разлози за одбијање
понуда заведена
Подносилац понуде
понуде
/
/
/
4) Критеријум за оцењивање понуде је
понуда.
Редни
број
1.
2.
3.

економски најповољнија

ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА

Број пондера

Цена
Број продајних места (бензинских станица)
Распрострањеност продајне мреже на
територији Републике Србије
УКУПНО:

80
10
10
100

а) Ранг листа понуђача применом критеријума економски најповољнија
понуда:

1.

Назив/име понуђача
НИС А.Д Нови сад ул.
Народног фронта 12., Нови
Сад

Понуђена цена (без ПДВ-а)
4.401.435,00 дин без ПДВ-а

Број пондера
100 пондера

5) Назив, односно име понуђача чија је понуда прихватљива:
После стручне оцене понуда, констатује се да је економски најповољнија
понуда понуђача: НИС А.Д Нови сад ул. Народног фронта 12., Нови

Сад.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача:
х
Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог о избору прихватљиве
понуде, те је на основу законског овлашћења донело одлуку о избору
прихватљиве понуде којом се понуда бр. ПШН122300/ИТ-од/000991од
20.02.2019.., понуђача: НИС А.Д Нови сад ул. Народног фронта 12.,
Нови Сад бира као прихватљива.
Да

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке понуђач може наручиоцу
поднети захтев за заштиту права сходно
члану 149. Закона о јавним набавкама,
са садржином захтева сходно члану 151.ЗЈН.

Не

Начелник ОУ Трговиште
с.р. Драган Анђеловић

