ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА
СА ДОМОМ УЧЕНИКА
21410 ФУТОГ
ул. Царице Милице 2.
Број:ДМВрпI/6.8-2017
Датум:20.02.2017. године
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,
бр.124/12,14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда број ДМВрп
I/6.7-2017 од 20.02.2017.године директор Пољопривередне школе са домом ученика
Футог
доноси
ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
Ред.бр, ЈН МВ ДМВрп I/6-2017
За јавну набавку –гориво за пољопривредне машине и службена возила, додељује се
уговор понуђачу АД НИС Нови Сад , број понуде: 05-354-97, цена без Пдв-а
2.210.750,00 динара.
Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца у
року од три дана од дана доношења исте.
Образложење:
Наручилац је дана 6. 02. 2017. године, донео Одлуку о покретању поступка
јавне набавке мале вредности гориво, број ДМВрп I/6.1-2017.
Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки и
интернет страници Наручиоца дана 06.02. 2017.
Благовремено, тј. до дана 20. 02. 2017. године до 10,00часова, примљено је
укупно 1 понуда следећих понуђача, и то по следећем редоследу:
Ред.
Број под којим је
Назив понуђача
Датум
Час
број
понуда заведена
односно шифра
Пријема
понуђача
1.
20.02.2017.
9.00
05-354-97
АД НИС Нови Сад

2.
3.
Комисија за јавну набавку спровела је поступак јавног отварања понуда дана
20. 02. 2017. године и сачинила Записник о отварању понуда број ДМВрп I/6.6 од
20.02.2017.године и сачинила писани Извешатaј о стручној оцени понуда број ДМВрп
I/6.7 од 20.02.2017.године.
У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће:
1.Предмет јавне набавке: јавна набавка гориво за пољопривредне машине
и службена возила, поступку јавне набавке мале вредности,
Назив и ознака из Општег речника набавки:09130000.
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2.Подаци из плана набавки који се односе на предметну јавну
набавку:
редни број ЈН
предмет ЈН
износ планираних средстава за ЈН
подаци о апропријацији у буџету односно
финансијском плану за плаћање

процењена вредност ЈН, на годишњем
нивоу и укупно
врста поступка набавке
оквирни датум покретања поступка
оквирни датум закључења уговора
оквирни датум извршења уговора

I/6-2017
Гориво за пољопривредне машине и
службена возила
2.083.333,00динара без ПДВ-а,
2.500.000,00динара са ПДВ-ом
4264
1. Средства Града Новог Сада
2.040.000,00динара
2. сопствена средства пољ.газдинства
460.000,00динара без ПДВ-а
2.083.333,00динара без ПДВ-а
поступак јавне набавке мале вредности
06.02
28.02
Годину дана односно до извршења
уговорене вредности

3.Процењена вредност јавне набавке:
Процењена вредност јавне набавке је 2.083.333 ,00 динара, БЕЗ ПДВ-а
4.Одступање од плана набавки са образложењем:
У предметној набавци нема одступања од Плана набавки.

Назив:
Адреса:
Матични број:
ПИБ:
Законски заступник:

1.ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
АД НИС Нови Сад
Народног Фронта 12
20084693
104052135
Дејан Башић
2.ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив:
Адреса:
Матични број:
ПИБ:
Законски заступник:
3.ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив:
Адреса:
Матични број:
ПИБ:
Законски заступник:
8.Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање:
Нема
9. Оцена понуда применом критријума економски најповољнија
понуда, понуда које су одређене као исправне, одговарајуће и прихватљиве:
1. 05-354-97 НИС АД Нови Сад.
Укупна цена без ПДВ-а: 2.210.750,00динара
Са ПДВ-ом: 2.652.900,00динара
Понуда је дата самостално.
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Рок важења понуде: 30 дана
Рок плаћања 30 дана од датума пријема фактуре
Број бензинских станица:325
Број пондера по основу понуђене цене за укупну потрошњу без ПДВ-а,
(максимално 50 пондера): - 50 пондера

Бц = 50*Ц мин 50*2.210.750,00
=50 пондера
Ц
2.210.750,00
где је Ц мин. – минимална понуђена цена међу појединачним понудама;
где је Ц – цена из понуде;
где је Бц – број пондера за цену из појединачне понуде
Број пондера на
пондера)- 50 пондера

основу

броја

продајних

места(максимално

50

Бпо = 50*По
- 50* 325
= 50 пондера
По макс.
325
где је По макс. – највећи понуђени број продајних објеката;
где је По – понуђени број продајних објеката из појединачне понуде;
где је БПо – број пондера за критеријум броја продајних места.
Укупан број пондера: 100
Понуда понуђача АД НИС Нови Сад оцењена је као исправна, одговарајућа и
прихватљива, према основном критеријуму економски најповољнија понуда.
Комисија предлаже да се понуда понуђача АД НИС Нови Сад прихвати и да
се са овим понуђачем закључи уговор о јавној набавци.
Овлашћено лице Наручиоца прихватило је предлог Комисије те је на основу
овлашћења из члана 108. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС»,
бр.124/12,14/2015 и 68/2015) донело одлуку као у диспозитиву.
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 јавних набавки.
Захтев за заштиту права, који мора бити у складу са чланом 151. ЗЈН-а, подноси се
Републичкој комисији, а предаје Наручиоцу,
Подносилац захтева је дужан да изврши уплату од 60.000,00динара на рачун
буџета Републике Србије број 840-30678845-06, са шифром плаћања: 153 или 253,
позив на број: ДМВ рп I/5-2016, сврха:ЗЗП; назив Наручиоца; број или ознака јавне
набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права - ДМВ рп I/5-2016 и да
доказ о уплати таксе достави Наручиоцу уз захтев за заштиту права.
ДИРЕКТОР
Доставити:
1. наведеним понуђачима
_.архива

Душан Гагић
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