Наручилац: ТЕХНИЧКА ШКОЛА „МИХАЈЛО ПУПИН“
ИНЂИЈА, ул.Цара Душана бр. 2
Број: 241.
Датум: 21.02.2019.године
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15
и 68/15; у даљем тексту: ЗЈН), наручилац доноси:
О Д Л У К А о додели уговора
I Уговор за јавну набавку ЈНМВ 1/2019– набавка погонског горива за моторна возила за
потребе Техничке школе „Михајло Пупин“ Инђија (бензин – БМБ 95, дизел – евро дизел),
09132000 - бензин, 09134200 - дизел гориво, додељује се понуђачу Лукоил Србија, Ад.
Београд, ул. Булевар Михајла Пупина бр. 165 д, за понуду број 79 од 19.02.2019. године,
која је заведена код наручиоца под дел. бр. 226. од 20.02.2019.године
II Ову одлуку у року од три дана објавити на Пoрталу јавних набавки и интернет страници
наручиоца.
Образложење
Наручилац је дана 08.02.2019.године донео одлуку о покретању поступка јавне
набавке мале вредности дел. бр. 174. за јавну набавку ЈНМВ 1/2019 .
За наведену јавну набавку наручилац је објавио позив за подношење понуда на
Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца, дана 12.02.2019.године.
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспело је две понуде.
Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила
стручној оцени понуда и о томе сачинила извештај.
У извештају о стручној оцени понуда, бр. 234. од 21.02.2019.године, Комисија за
јавне набавке је констатовала следеће:
1)врста предмета јавне набавке: - добра
2) Подаци о јавној набавци:
- редни број јавне набавке: ЈНМБ 1/2019
- Предмет јавне набавке су: погонско гориво за моторна возила за потребе Техничке школе
„Михајло Пупин“ Инђија (бензин – БМБ 95, дизел – евро дизел), 09132000 - бензин,
09134200 - дизел гориво.
- Износ планираних средстава за јавну набавку из апропиријације у буџету, односно
финансијском плану за праћење (без ПДВ-а):
583.333
- врста поступка јавне набавке из Плана јавних набавки: јавна набавка мале вредности
- Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)
583.333
- вредност Уговора о јавној набавци (без ПДВ-а)
464.764,50
- вредност Уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом)
557.700,00

3) Укупан број поднетих понуда:ДВЕ.
Основни подаци о понуђачима
благовремене понуде:
Ред. број понуде под којим је заведена и број понуде понуђача
225.

бр. понуде понуђача 357/- Кнез Петрол, Батајница, ул.
Царице Јелене бр. 28

/

226.

бр. понуде понуђача 79 - Лукоил, Србија Ад. Београд,
Булевар Михајла Пупина бр. 165 д

/

Неблаговремених понуда : није било.
4) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене, разлози за њихово одбијање и
цена:
Подносилац понуде

Разлози за одбијање понуде и
понуђена цена тих понуда

1.

/

/

2.

/

/

5) Критеријум за оцењивање понуде је: најнижа понуђена цена..
а) Ранг-листа понуђача у случају примене критеријума најнижа понуђена цена:
Назив/име понуђача

Понуђена цена (без ПДВ-а)

1.

Лукоил, Србија АД Београд

464.764,50

2.

Кнез Петрол, Д.О.О.Батајница

506.512,50

6)
Назив, односно име понуђача чија је понуда изабрана као најповољнија: Лукоил,
Србија, Ад. Београд, ул. Булевар Михајла Пупина 165 д
Комисија, после стручне оцене понуда, предлаже да се уговор о јавној набавци
додели понуђачу Лукоил Србија, Ад. Београд, ул. Булевар Михајла Пупина 165 д, за понуду
бр.79 од 19.02.2019.године, заведену код наручиоца под дел. бр. 226 од 20.02.2019.године,
јер је иста благовремена, одговарајућа не ограничава нити условљава права наручиоца,
прихватљива, и која има најнижу понуђену цену у складу са чланом 106. и 107. Закона.
Директор као одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке,
те је на основу законског овлашћења донело одлуку о додели уговора којом се уговор о
јавној набавци додељује понуђачу Лукоил Србија, Ад. Београд, ул. Булевар Михајла
Пупина бр. 165 д, за понуду бр. 79. од 19.02.2019.године, заведену код наручиоца под
дел. бр. 226. од 20.02.2019.године
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против ове Одлуке, захтев за заштиту права може да поднесе у року од 5 дана од
дана њеног објављивања на Порталу јавних набавки. Захтев се подноси наручиоцу а копија

се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних
набавки.
Захтев за заштиту права мора да садржи:
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
2) назив и адресу наручиоца;
3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог ЗЈН;
7) потпис подносиоца.
Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за
подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке
комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да
садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован,
као и датум извршења налога. Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући
извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за
трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 60.000 динара;
(4) број рачуна: 840-30678845-06;
(5) шифру плаћања: 153 или 253;
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси
захтев за заштиту права;
(7) сврха: ЗЗП; Техничка школа „Михајло Пупин“ Инђија; јавна набавка ЈНМВ
1/2019
(8) корисник: буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је
извршена уплата таксе;
(10) потпис овлашћеног лица банке, или

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом
банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе
наведене под тачком 1, или
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор,
потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе
из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који
имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна

