ЈКП,,КОМУНАЛАЦ”КУЛА
29.новембра бр.4 Кула
Јавна набавка велике вредности ЈНВВ број 1/2019
Број
: 678/2019
Датум : 15.03.2019.године
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (,,Службени гласник Републике Србије“ број
124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја Комисије за јавну набавку велике вредности у поступку ЈНВВ бр.
1/2019 број : 677/2019 од 15.03.2019.године, в.д.директора наручиоца : ЈКП,,Комуналац“ Кула, 29.новембра
бр.4 Кула, доноси:

О Д Л У К У
о додели уговора
У поступку јавне набавке велике вредности : НАБАВКА ГОРИВА КОРИШЋЕЊЕМ
КРЕДИТНИХ КАРТИЦА ЗА 2019.ГОДИНУ, ЈНВВ број 1/2019, уговор о јавној набавци се додељује
понуђачу:
,,КНЕЗ ПЕТРОЛ“ Царице Јелене бр. 28. Батајница.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ :
У поступку јавне набавке велике вредности : набавка горива коришћењем кредитних картица за
2019.годину код Наручиоца : ЈКП,,Комуналац“ Кула, 29.новембра бр. 4 Кула по позиву за подношење понуда
и конкурсној документацији објављеној на Порталу јавних набавки и Интернет страници Наручиоца
12.02.2019.године пристигла је само једна понуда : „ ,,Кнез петрол“, Царице Јелене бр. 28 Батајница.
Отварање понуда је извршено дана 14.03.2019.године у 12.30 часова, о чему је Комисија за јавну набавку
сачинила записник и исти доставила наведеном понуђачу.
Комисија је, након прегледа понуде понуђача ,,Кнез петрол“ Батајница, утврдила да је пристигла
понуда прихватљива:
-благовремена - понуда је примљена од стране Наручиоца 14.03.2019.године у 10.45 часова,
односно у року одређеном у позиву за подношење понуда до 14.03.2019.године до 12.00 часова.
-не садржи битне недостатке у складу са ЗЈН и конкурсном документацијом : понуђач је доставио
доказе о испуњавању обавезних и додатних услова за учешће у поступку ЈН , средство обезбеђења за
озбиљност понуде (бланко сопствену меницу у висини 10% вредности понуде са депо картоном и ОП
обрасцем), рок важења понуде је 30 дана и не садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити
стварну садржину понуде.
-одговарајућа је јер је благовремена и испуњава све техничке спецификације дате у конкурсној
документацији за предмет набавке,
-не ограничава нити условљава права Наручиоца или обавезе понуђача,
-не прелазе износ процењене вредности јавне набавке код Наручиоца од 12.000.000,00 динара без
ПДВ-а : 11.059.000,00 динара.
1) предмет јавне набавке: набавка горива коришћењем кредитних картица за гориво за 2019.годину;
ОРН – 09130000 - нафта и деривати.
2) процењену вредност јавне набавке укупно и посебно за сваку партију; ова јавна набавка није
обликована по партијама; процењена вредност ЈНВВ : 12.000.000,00 динара без ПДВ-а.
3) основне податке о понуђачима;
3.1. ,,КНЕЗ ПЕТРОЛ“ Царице Јелене бр. 28. Батајница, МБ 17535439, ПИБ 103223995; број понуде код
Наручиоца: 670/2019 од 14.03.2019.године; понуда понуђача број : 546/ЈН од 13.03.2019.године; са
понуђеном ценом од : 11.059.000,00 динара без ПДВ-а; рок важења понуде : 30 дана; начин плаћања:
уплатом на рачун добављача 105-565009-77 Аик банка; рок плаћања : 45 дана од дана настанка ДПО 15
дана у месецуза продају остварену у првих 15 дана у текућем месецу и последњег дана у месецу за
продају 16.ог у текућем месецу до краја месеца; гаранција квалитета : током целог периода испоруке ,
све време уговорне обавезе; самостално подноси понуду.

4) понуде које су одбијене, разлоге за њихово одбијање и понуђену цену тих понуда;
5) ако је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно образложење - начин
на који је утврђена та цена;
6) начин примене методологије доделе пондера; Комисија је оценила понуду наведеног понуђача
као прихватљиву, а на основу критеријума најнижа понуђена цена, понуда је рангирана на следећи
начин:
1. ,,КНЕЗ ПЕТРОЛ“ Царице Јелене бр. 28. Батајница, МБ 17535439, ПИБ 103223995 са понуђеном
ценом од : 11.059.000,00 динара без ПДВ-а.
7) назив понуђача коме се додељује уговор, а ако је понуђач навео да ће набавку извршити уз помоћ
подизвођача и назив подизвођача.
,,КНЕЗ ПЕТРОЛ“ Царице Јелене бр. 28. Батајница, МБ 17535439, ПИБ 103223995.

На основу изнетог, имало се основа за доношењем горње одлуке .
Ова одлука ће се, на основу члана 108. став 5. Закона о јавним набавкама, објавити на Порталу
јавних набавки и на интернет страници ЈКП,,Комуналац “ Кула у року од три дана од дана
доношења.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији.
Рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на
Порталу јавних набавки, .
Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних
набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за
заштиту права, које садржи податке из Прилога 3 Љ Закона о јавним набавкама.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу
педвиђеном у Закону о јавним набавкама ''Сл. гласник РС'' бр. 124/12,14/15 и 68/15.
корисник: Буџет Републике Србије,
сврха: ЗЗП, ЈКП Комуналац Кула, бр. ЈНВВ 1/2019.
износ: 120.000,00 РСД (у складу са чланом 156 Закона о јавним набавкама).
рачун: 840-30678845-06 : шифра плаћања 153 или 253: број модела: 97: позив на број 1/2019.
в.д.директора
Пешић Марко
__________________

Доставити :
1) Архиви
2) Објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници ЈКП,,Комуналац“ Кула.

