Наручилац:

Јавно предузеће за урбанистичко и просторно
планирање, грађевинско земљиште и путеве
''Градац'' Чачак

Адреса:
Место:
Број одлуке:
Датум:

Цара Лазара број 51.
Чачак
35/2018-ЈН
07.03.2018. године

На основу чл. 108. Закона о јавним набавкама ( ''Службени гласник РС'', број 124/12, 14/15
и 68/15 ), директор ЈП ''Градац'' Чачак доноси:

О Д Л У К У
о додели уговора
ДОДЕЉУЈЕ СЕ УГОВОР понуђачу Привредно друштво за производњу, промет и
услуге ''СПОНИТ'' ДОО Чачак, из Чачка, понуда број 10/18 од 02.03.2018. године,
са укупно понуђеном ценом од 522.650,00 динара без ПДВ-а , по спроведеном
поступку јавне набавке мале вредности - набавка добара - бензин ( набавка нафтних
деривата за возила из возног парка ЈП ''Градац'' Чачак ), редни број јавне набавке
мале вредности 01/Д-2018.
Укупно понуђена цена из понуде понуђача Привредно друштво за производњу,
промет и услуге ''СПОНИТ'' ДОО Чачак, из Чачка, понуда број 10/18 од 02.03.2018.
године:
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - НАБАВКА ДОБАРА

БЕНЗИН
( набавка нафтних деривата за возила из возног парка ЈП ''Градац'' Чачак )
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
РЕДНИ БРОЈ 01/Д-2018
УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА
( у динарима без ПДВ-а ):

522.650,00

ВРЕДНОСТ ПДВ-а:
( у динарима ):

104.530,00

УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА
( у динарима са ПДВ-ом ):

627.180,00

Образложење
У складу са Законом о јавним набавкама ( ''Службени гласник РС'', број 124/12, 14/15
и 68/15 ) наручилац - ЈП ''Градац'' Чачак је дана 21.02.2018. године донео Одлуку о
покретању поступка јавне набавке мале вредности - набавка добара - бензин
( набавка нафтних деривата за возила из возног парка ЈП ''Градац'' Чачак ),
заводни / деловодни број код наручиоца - ЈП ''Градац'' Чачак 18/2018-ЈН од
21.02.2018. године, редни број јавне набавке мале вредности 01/Д - 2018.
На основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности редни број
01/Д-2018 и Решења о образовању Комисије за јавну набавку редни број 01/Д-2018
деловодни број код наручиоца - ЈП ''Градац'' Чачак 19/2018-ЈН од 21.02.2018. године
), Комисија за јавну набавку је припремила конкурсну документацију и позив за
подношење понуда ( оглас о јавној набавци ).
На основу чл. 39. ст. 5. , чл. 57. ст. 1. , чл. 60. ст. 1. тч. 2) и чл. 62. ст. 1. Закона о
јавним набавкама ( ''Службени гласник РС'', број 124/12, 14/15 и 68/15 ) наручилац ЈП ''Градац'' Чачак је објавио позив за подношење понуда и конкурсну документацију
на Порталу јавних набавки ( www.portal.ujn.gov.rs ) и на својој интернет страници
( www.jpgradaccacak.co.rs ).
У року предвиђеном за подношење понуда наручилац је извршио две измене
конкурсне документације и објаву истих у складу са законом ( Измена конкурсне
документације заводни / деловодни број код наручиоца 24/2018-ЈН од 22.02.2018.
године и Измена конкурсне документације заводни / деловодни број код наручиоца
27/2018-ЈН од 28.02.2018. године ) и у складу са чл. 63. Закона о јавним набавкама
продужио рок за подношење понуда и Објавио обавештење о продужењу рока за
подношење понуда заводни / деловодни број код наручиоца 68/2018-ЈН од
28.02.2018. године ( документација у списима предмета ).
У року за подношење понуда наручилац је на начин и у роковима дефинисаним
Законом о јавним набавкама одговарио на захтев заинтересованог лица и исти објавио
на Порталу јавних набавки ( www.portal.ujn.gov.rs ) и на својој интернет страници (
www.jpgradaccacak.co.rs ).
Поступак отварања понуда у предметном поступку јавне набавке мале вредности набавка добара - бензин ( набавка нафтних деривата за возила из возног парка ЈП
''Градац'' Чачак ), редни број јавне набавке мале вредности 01/Д-2018, спроведен је
дана 06.03.2018. године у просторијама наручиоца - ЈП ''Градац'' Чачак, са почетком у
1100 часова ( јавно отварање понуда ) и о истом је наручилац у складу са чл. 104. ст. 1.
Закона о јавним набавкама ( ''Службени гласник РС'', број 124/12, 14/15 и 68/15 ) водио
Записник о отварању понуда ( заведен код наручиоца - ЈП ''Градац'' Чачак под заводним
/ деловодним бројем 33/2018-ЈН од 06.03.2018. године ).
По спроведеном поступку јавног отварања понуда, Комисија за јавну набавку
наручиоца - ЈП ''Градац'' Чачак, данa 07.03.2018. године са почетком у 0830 часова
приступила је прегледу и оцени поднетих понуда, односно стручној оцени поднетих
понуда.
У извештају о стручној оцени понуда заводни / деловодни број код наручиоца - ЈП
''Градац'' Чачак 34/2018-ЈН од 07.03.2018. године, Комисија за јавну набавку наручиоца
констатовала је следеће:

Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности
Предметни поступак се спроводи као поступак јавне набавке мале вредности из разлога
одређених чл. 39. Закона о јавним набавкама ( ''Службени глсник РС'', број 124/12, 14/15
и 68/15 )
Редни број јавне набавке мале вредности: 01/Д-2018
Предмет јавне набавке: набавка добара - бензин ( набавка нафтних деривата из
возног парка ЈП ''Градац'' Чачак )
Назив и ознака из општег речника набавке:
09132000 - Бензин
Процењена вредност јавне набавке: 666.666,67 динара ( без обрачунатог
ПДВ-а )
Позиција ( редни број ) у Плану набавки - План јавних набавки за 2018. годину
добра - 1.1.2 Набавка добара - бензин ( набавка нафтних деривата за возила из возног
парка ЈП ''Градац'' Чачак )
Позиција у Програму пословања за 2018. годину
Програм пословања ЈП ''Градац'' Чачак за 2018. годину - део програма ''планирани
финансијски показатељи за 2018. годину - планирана финансијска средства за набавку
добара, радова и услуга за обављање делатности - текуће одржавање'' ( набавка се
спроводи ради обављања активности из усвојеног Програма пословања ЈП ''Ѓрадац''
Чачак за 2018. годину и предметном набавком обезбеђују се неопходне количине
нафтних деривата ( бензин ) за возила из возног парка ЈП ''Градац'' Чачак
Подаци о апропријацији у буџету, односно у финансијском плану:
Средства за наведену набавку су предвиђена у финансијском плану наручиоца на
позицији ( конту) 513 - Трошкови горива и енергије
На основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности редни број
01/Д-2018
( заводни / деловодни број код наручиоца - ЈП ''Градац'' Чачак
18/2018-ЈН од 21.02.2018. године ) и Решења о образовању Комисије за јавну набавку
редни број 01/Д-2018 ( заводни / деловодни број код наручиоца - ЈП ''Градац'' Чачак
19/2018-ЈН од 21.02.2018. године ), Комисија за јавну набавку је припремила
конкурсну документацију и позив за подношење понуда ( оглас о јавној набавци ).
На основу чл. 39. ст. 5. , чл. 57. ст. 1. , чл. 60. ст. 1. тач. 2) и чл. 62. ст. 1. Закона о
јавним набавкама ( ''Службени гласник РС'', број 124/12, 14/15 и 68/15 ) наручилац ЈП ''Градац'' Чачак је објавио позив за подношење понуда и конкурсну документацију
на Порталу јавних набавки
( www.portal.ujn.gov.rs ) и на својој
интернет страници ( www.jpgradaccacak.co.rs ).
У року предвиђеном за подношење понуда наручилац је извршио две измене
конкурсне документације и објаву истих у складу са законом ( Измена конкурсне
документације заводни / деловодни број код наручиоца 24/2018-ЈН од 22.02.2018.
године и Измена конкурсне документације заводни / деловодни број код наручиоца
27/2018-ЈН од 28.02.2018. године ) и у складу са чл. 63. Закона о јавним набавкама
продужио рок за подношење понуда и Објавио обавештење о продужењу рока за
подношење понуда заводни / деловодни број код наручиоца 28/2018-ЈН од
28.02.2018. године ( документација у списима предмета ).

У року за подношење понуда наручилац је на начин и у року дефинисаном Законом о
јавним набавкама одговорио на захтев заинтересованог лица ( Одговор на захтев за
појашњењем конкурсне документације заводни / деловодни број код наручиоца
26/2018-ЈН од 28.02.2018. године ) и исти објавио на Порталу јавних набавки (
www.portal.ujn.gov.rs ) и на својој интернет страници ( www.jpgradaccacak.co.rs ).
На основу позива за подношење понуда и Обавештења о продужењу рока за
подношење понуда у предметном поступку јавне набавке мале вредности ( у року
одређеном у Обавештењу о продужењу рока за подношење понуда ), благовремено,
тј. до дана 06.03.2018. године до 10 часова ( рок за подношење понуда ) поднете су
понуде од стране следећих понуђача:
1. Друштво за производњу, промет и услуге ''КНЕЗ ПЕТРОЛ'' ДОО Београд,
улица Царице Јелене број 28, 11273 Београд - Земун - понуда поднета 06.03.2018.
године у 0810 часова ( понуда примљена и заведена од стране наручиоца - ЈП
''Градац'' Чачак под заводним / деловодним бројем 29/2018-ЈН од 06.03.2018. године
),
2. Привредно друштво за производњу, промет и услуге ''СПОНИТ'' ДОО Чачак,
улица Николе Тесле број 17, 32000 Чачак - понуда поднета 06.03.2018. године у 0935
часова ( понуда примљена и заведена од стране наручиоца - ЈП ''Градац'' Чачак под
заводним / деловодним бројем 31/2018-ЈН од 06.03.2018. године ).
За горе наведене понуде, Комисија за јавну набавку наручиоца ЈП ''Градац'' Чачак је
утврдила да су благовремено поднете ( Благовремена понуда - '' благовремена понуда
је понуда која је примљена од стране наручиоца у року одређеном у позиву за
подношење понуда'' - чл. 3. ст. 1. тач. 31) Закона о јавним набавкама ).
Неблаговремено поднетих понуда није било.
Укупан број поднетих понуда у поступку јавне набавке мале вредности редни број 01/Д2018: 2 ( две ).
Основни подаци о понуђачима
Понуђач 1.
Друштво за производњу, промет и услуге ''КНЕЗ ПЕТРОЛ'' ДОО Београд, улица
Царице Јелене број 28, 11273 Београд - Земун, телефон: 011/848-13-24 / лок. 32;
телефакс: 011/848-13-24; електронска адреса ( e-mail ): jovanka.krstic@knezpetrol.com;
матични број: 17535439; ПИБ број: 103223995; број рачуна понуђача и назив банке:
105-565009-77 отворен код ''АИК БАНКА''; лице овлашћено за потписивање уговора
- законски заступник: директор Сава Кнежевић.
Понуђач 2.
Привредно друштво за производњу, промет и услуге ''СПОНИТ'' ДОО Чачак,
улица Николе Тесле број 17, 32000 Чачак, телефон: 032/55-73-888; телефакс: 032/5573-888; електронска адреса ( e-mail ): doo@sponit.rs; матични број: 07612940; ПИБ
број: 101117461; број рачуна понуђача и назив банке: 265-3020310000803-68 отворен
код ''RAIFFEISEN BANK''; лице овлашћено за потписивање уговора - законски
заступник: директор Вук Бојовић.

Поступак отварања понуда у поступку јавне набавке мале вредности - набавка
добара - бензин
( набавка нафтних деривата за возила из возног парка ЈП
''Градац'' Чачак ), редни број јавне набавке мале вредности 01/Д-2018, спроведен
је дана 06.03.2018. године у просторијама наручиоца - ЈП ''Градац'' Чачак, са
почетком у 1100 часова ( јавно отварање понуда ) и истом нису присуствовали
овлашћени представници понуђача за учествовање у поступку отварања
понуда ( ''у поступку отварања понуда могу активно учествовати само
овлашћени представници понуђача'' ), односно понуђачи који су поднели
понуде нису имали овлашћеног представника понуђача који може активно
учествовати у поступку отварања понуда.
Отварању понуда присуствовали су и: Саша Петрићевић - службеник за јавне
набавке наручиоца ЈП ''Градац'' Чачак и Душан Јованчић - представник понуђача
Привредно друштво за производњу, промет и услуге ''СПОНИТ'' ДОО Чачак, улица
Николе Тесле број 17, из Чачка.
О поступку отварања понуда ( јавно отварање понуда ), наручилац - ЈП ''Градац''
Чачак, је у складу са чл. 104. Закона о јавним набавкама ( ''Службени гласник
Републике Србије'' број 124/12, 14/15 и 68/15 ) водио Записник о отварању понуда (
заведен код наручиоца - ЈП ''Градац'' Чачак под заводним / деловодним бројем
33/2018-ЈН од 06.03.2018. године ) и горе наведеним
( означеним )
понуђачима који нису учествовали у поступку отварања понуда ( понуђачима који
нису имали овлашћеног представника понуђача на отварању понуда ) доставио
записник у законом прописаном року.
У складу са Законом о јавним набавкама, Комисија за јавну набавку наручиоца - ЈП
''Градац'' Чачак, приступила је прегледу и оцени благовремено поднетих понуда (
Благовремена понуда ''благовремена понуда је понуда која је
примљена од стране наручиоца у року одређеном у позиву за подношење понуда'' чл. 3. ст. 1. тач. 31) Закона о јавним набавкама ), а све сагласно чл. 107. ст. 1. Закона
о јавним набавкама (''Службени гласник Републике Србије'' број 124/12, 14/15 и
68/15) којим је прописана дужност наручиоца да у поступку јавне набавке, пошто
прегледа и оцени понуде, одбије све неприхватљиве понуде ( Прихватљива понуда
- ''прихватљива понуда 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'' - чл. 3. ст. 1. тач. 33) Закона о јавним набавкама ).
У првој фази стручне оцене благовремено поднетих понуда, Комисија за јавну
набавку - наручиоца ЈП ''Градац'' Чачак је испитивала да ли поднете понуде садрже
битне недостатке.
Прегледом горе наведених понуда, Комисија за јавну набавку наручиоца - ЈП
''Градац'' Чачак је утврдила да понуде:

понуђача Друштво за производњу, промет и услуге ''КНЕЗ ПЕТРОЛ'' ДОО
Београд, из Београда - Земуна, понуда број 65/ЈН од 05.03.2018. године, са укупно
понуђеном ценом од 523.500,00 динара без ПДВ-а
и
понуђача Привредно друштво за производњу, промет и услуге ''СПОНИТ'' ДОО
Чачак, из Чачка, понуда број 10/18 од 02.03.2018. године, са укупно понуђеном
ценом од 522.650,00 динара без ПДВ-а

не садрже битне недостатке.
У другој фази стручне оцене понуда, Комисија за јавну набавку наручиоца - ЈП
''Градац'' Чачак је приступила испитивању понуда поднетих од стране горе наведених
понуђача, а у погледу потпуног испуњавања свих техничких спецификација, односно
утврђивању да ли су те понуде одговарајуће.
За понуде поднете у предметном поступку јавне набавке мале вредности од стране:
понуђача Друштво за производњу, промет и услуге ''КНЕЗ ПЕТРОЛ'' ДОО
Београд, из Београда - Земуна
и
понуђача Привредно друштво за производњу, промет и услуге ''СПОНИТ'' ДОО
Чачак, из Чачка,
Комисија за јавну набавку наручиоца - ЈП ''Градац'' Чачак је утврдила да су
одговарајуће
( Одговарајућа понуда - '' одговарајућа понуда је понуда
која је благовремена и за коју је утврђено да потпуно испуњава све техничке
спецификације'' - чл. 3. ст. 1. тач. 32) Закона о јавним набавкама ).
Након тога, Комисија за јавну набавку је приступила оцени прихватљивости поднетих
понуда од стране горе наведених понуђача, односно утврђивању да ли су поднете
понуде у предметном поступку јавне набавке мале вредности прихватљиве, и том
приликом утврдила је да понуде:
понуђача Друштво за производњу, промет и услуге ''КНЕЗ ПЕТРОЛ'' ДОО
Београд, из Београда - Земуна, понуда број 65/ЈН од 05.03.2018. године, са укупно
понуђеном ценом од 523.500,00 динара без ПДВ-а
и
понуђача Привредно друштво за производњу, промет и услуге ''СПОНИТ'' ДОО
Чачак, из Чачка, понуда број 10/18 од 02.03.2018. године, са укупно понуђеном
ценом од 522.650,00 динара без ПДВ-а

не прелазе износ процењене вредности предметне јавне набавке мале
вредности - процењена вредност од 666.666,67 динара ( без обрачунатог ПДВ-а )
садржана у Одлуци о покретању предметног поступка јавне набавке мале вредности (
заводни / деловодни број код наручиоца 18/2018-ЈН од 21.02.2018. године ) и
констатована у Записнику о отварању понуда ( заводни / деловодни број код наручиоца
33/2018-ЈН од 06.03.2018. године ) и да исте не ограничавају, нити условљавају
права наручиоца или обавезе понуђача, па је на основу ових чињеница Комисија за
јавну набавку наручиоца - ЈП ''Градац'' Чачак утврдила да су ове понуде
прихватљиве
( Прихватљива понуда - ''прихватљива понуда 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 вредости јавне набавке'' - чл. 3. ст. 1. тач.
33) Закона о јавним набавкама ).
Имајући у виду наведено, да су у предметном поступку јавне набавке мале вредности
поднете 2
( две ) прихватљиве понуде, Комисија за јавну набавку наручиоца - ЈП
''Градац'' Чачак је приступила рангирању понуда на основу примене критеријума за
доделу уговора одређеног у позиву за подношење понуда и конкурсној документацији
( критеријум је мерило које се користи за вредновање, упоређивање и оцењивање
понуда ) - НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА.

На основу изнетог, а у складу са чл. 107. ст. 3. Закона о јавним набавкама ( ''Службени
гласник Републике Србије'' број 124/12, 14/15 и 68/15 ), Комисија за јавну набавку
наручиоца - ЈП ''Градац'' Чачак је утврдила да су испуњени услови за доделу уговора и
предложила наручиоцу доношење одлуке о додели уговора понуђачу Привредно
друштво за производњу, промет и услуге ''СПОНИТ'' ДОО Чачак, улица Николе
Тесле број 17, из Чачка, понуда број 10/18 од 02.03.2018. године, са укупно понуђеном
ценом од 522.650,00 динара без ПДВ-а.
Укупно понуђена цена из понуде Привредно друштво за производњу, промет и
услуге ''СПОНИТ'' ДОО Чачак, улица Николе Тесле број 17, из Чачка, понуда број
10/18 од 02.03.2018. године

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - НАБАВКА ДОБАРА

БЕНЗИН
( набавка нафтних деривата за возила из возног парка ЈП ''Градац'' Чачак )

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
РЕДНИ БРОЈ 01/Д-2018

УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА
( у динарима без ПДВ-а ):
ВРЕДНОСТ ПДВ-а ( у динарима ):
УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА
( у динарима са ПДВ-ом ):

522.650,00
104.530,00
627.180,00

