Установа Спортски центар „Бор“ у Бору
Зелени булевар бб, 19210 Бор
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број124/2012) и Извештаја
Комисије о стручној оцени понуда брoj 416/2019 од дана 13.02.2019. године, Дирeктор Установе Спортски центар
„Бор“ у Бору као представник Наручиоца, доноси:
ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
бр. 01/2019
Уговор о јавној набавци ДОБРА – горива за моторни погон (Европремијум BMB 95, Евродизел и Течни гас
ТНГ ), додељује се понуђачу Трговинско услужно друштво Д.О.О. „Михајловић“ Експорт – Импорт Параћин и
Стана Михаловић предузетник С.Т.Р. „Михајловић“, ул. Доња Мутница бр. бб, место Параћин, укупан збир
јединичних цена је износ од 290,35 динара без урачунатог пдв-а, а укупна вредност уговора је у складу са
расположивим планираним финансијским средствима Наручиоца за предметну набавку. Реализација уговора
биће на основу насталих стварних потреба Наручиоца за време важења уговора.
Одлуку доставити свим понуђачима – учесницима у поступку у року од три дана од дана доношења исте.
Образложење
Дирeктор Установе Спортски центар „Бор“ у Бору је донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке
мале вредности број 133/2019 од дана 25.01.2019. године о набавци ДОБРА – горива за моторни погон
(Европремијум BMB 95, Евродизел и Течни гас ТНГ ).
Подаци из Плана набаки: Јавна набавка је предвиђена у План набавки за 2019. годину Установе Спортски
центар „Бор“ у Бору, број 28/2019 oд дана 25.01.2019. године, редни брoj ЈН 1.1.2 – ДОБРА – горива за моторни
погон (Европремијум BMB 95, Евродизел и Течни гас ТНГ, – Ознака и назив из Општег речника набавке (ОРН):
Европремијум БМБ 95 - ОРН: 09132100, Евро дизел - ОРН 09134200 Течни гас ТНГ ОРН: 09133000, програм.
класиф. 1301-0004, функција 810, позицији 326, економска класификација 426411, 426412 и 426491 – набавка
горива за моторни погон – Решење о расподели средстава за 2019. годину број 400–26/2019-III-01 од 08.01.2019.
године, врста поступка – јавна набавка мале вредности. Поступак јавне набавке је спроведен у складу с Планом
набавки.
Укупна процењена вредност јавне набавке радова је износ од 1.041.667,00 динара без урачунатог
пдв-а.
Позив и конкурсна документација су објављени дана 04.02.2019. године на Порталу јавних набавки и на
интернет страници Наручиоца http://www.sportskicentarbor.com/
Критеријум за оцену понуда је била „најниже понуђена цена“.
Благовремено, тј. до дана 12.02.2019. године до 1100 сати пристигле су понуде следећих понуђача и то по
наведеном редоследу:
Ред.
Заводни
Датум пријема
број
бр.код
Назив понуђача
Час пријема
Наручиоца
1.
390/2019
„Михајловић“ Д.О.О.
11.02.2019.
825
2.

400/2019

ЛУКОИЛ Србија А.Д.

12.02.2019.

900

3.

401/2019

НИС А.Д.

12.02.2018.

918

Неблаговремено приспелих понуда НЕМА.
У поступку јавне набавке су учествовали следећи понуђачи и дали следеће услове:
1) Трговинско услужно друштво Д.О.О. „Михајловић“ Експорт – Импорт Параћин и Стана Михаловић
предузетник С.Т.Р. „Михајловић“, ул. Доња Мутница бр. бб, место Параћин, Заводни број код Понуђача: 14/19 oд
11.02. 2019. године.
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Добра
прописаног квалитета

Јед.
мере

Европремијум БМБ 95
литар
Евро дизел
литар
Течни гас ТНГ
литар
УКУПНО (збир јединичних цена) без ПДВ-а

Оквирне
Количине

Јединична цена без
ПДВ-а

2.050
4.050
3.800

Јединична цена са
ПДВ-ом

105,10
123,67
61,58
290,35

126,12
148,40
73,90

Остали услови:
Рок и начин плаћања :авансно плаћање на
основу предрачуна за уплату аванса. Купац
одређује висину и динамику уплата на рачун
за коришћење картице.

ДА

НЕ
(заокружити)

Рок важења понуде :
31 (минимум 30) дана од дана јавног отварања понуда
Рок испоруке :Под даном испоруке
подразумева се дан када овлашћено лице
Купца изврши квантитативан пријем добра,
што се потврђује рачуном који потписује
присутно овлашћено лице Наручиоца.
Рок издавања картица: Картице се издају
Купцу у року не дужем од 7 дана од
потписивања уговора

ДА

НЕ
(заокружити))

2 дана од потписивања уговора

2) Назив понуђача Лукоил Србија А.Д., ул. Булевар Михајла Пупина бр. 165Д, место Београд 11000, Заводни број
код Понуђача: 59 oд 11.02.2019. године.
Добра
Јед.
Оквирне
Јединична цена без
Јединична цена са
прописаног квалитета
мере
Количине
ПДВ-а
ПДВ-ом
Европремијум БМБ 95
литар
Евро дизел
литар
Течни гас ТНГ
литар
УКУПНО (збир јединичних цена) без ПДВ-а

2.050
4.050
3.800

110,17
121,17
59,08
290,42

132,20
145,40
70,90

Остали услови:
Рок и начин плаћања :авансно плаћање на
основу предрачуна за уплату аванса. Купац
одређује висину и динамику уплата на рачун
за коришћење картице.
Рок важења понуде :
Рок испоруке :Под даном испоруке
подразумева се дан када овлашћено лице
Купца изврши квантитативан пријем добра,
што се потврђује рачуном који потписује
присутно овлашћено лице Наручиоца.
Рок издавања картица: Картице се издају
Купцу у року не дужем од 7 дана од
потписивања уговора

ДА

НЕ
(заокружити)

30 (минимум 30) дана од дана јавног отварања понуда

ДА

НЕ
(заокружити)

5 дана од потписивања уговора
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3) Назив понуђача НИС А.Д., ул. Булевар 12. Фебруар бр. 157, место Ниш 18000, Заводни број код Понуђача:
DWN122300/12-DO/001560 oд 11.02.2019. године.
Добра
Јед.
Оквирне
Јединична цена без
Јединична цена са
прописаног квалитета
мере
Количине
ПДВ-а
ПДВ-ом
Европремијум БМБ 95
литар
Евро дизел
литар
Течни гас ТНГ
литар
УКУПНО (збир јединичних цена) без ПДВ-а

2.050
4.050
3.800

118,08
131,58
62,83
312,49

141,70
157,90
75,90
375,00

Остали услови:
Рок и начин плаћања :авансно плаћање на
основу предрачуна за уплату аванса. Купац
одређује висину и динамику уплата на рачун
за коришћење картице.
Рок важења понуде :
Рок
испоруке:Под
даном
испоруке
подразумева се дан када овлашћено лице
Купца изврши квантитативан пријем добра,
што се потврђује рачуном који потписује
присутно овлашћено лице Наручиоца.
Рок издавања картица: Картице се издају
Купцу у року не дужем од 7 дана од
потписивања уговора

ДА

НЕ
(заокружити)

30 (минимум 30) дана од дана јавног отварања понуда

ДА

НЕ
(заокружити)

7 дана од потписивања уговора

Комисија за јавну набавку, је по спроведеном оцењивању и рангирању понуда, констатовала да је
применом критеријума „најнижа понуђена цена“ ПРИХВАТЉИВУ ПОНУДУ у поступку Јавнe набавкe мале
вредности бр. ЈН 01/2019 – ДОБРА – горива за моторни погон (Европремијум BMB 95, Евродизел и Течни гас ТНГ ),
дао понуђач Трговинско услужно друштво Д.О.О. „Михајловић“ Експорт – Импорт Параћин и Стана Михаловић
предузетник С.Т.Р. „Михајловић“, ул. Доња Мутница бр. бб, место Параћин, укупан збир јединичних цена је
износ од 290,35 динара без пдв-а.
те предлаже Наручиоцу Дирeктору Установе Спортски центар „Бор“ у Бору његов избор.
Комисија предлаже Наручиоцу – Дирeктору Установе Спортски центар „Бор“ у Бору да се уговор о Јавнe
набавкe мале вредности бр. ЈН 01/2019 – ДОБРА – горива за моторни погон (Европремијум BMB 95, Евродизел и
Течни гас ТНГ ), додели понуђачу Трговинско услужно друштво Д.О.О. „Михајловић“ Експорт – Импорт Параћин
и Стана Михаловић предузетник С.Т.Р. „Михајловић“, ул. Доња Мутница бр. бб, место Параћин.
Дирeктор Установе Спортски центар „Бор“ у Бору прихватио је предлог Комисије те је одлучено као у
диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове Одлуке понуђач може поднети Наручиоцу
Захтев за заштиту права у року од 5 (пет) дана од дана пријема исте.

Установа Спортски центар „Бор“ у Бору
Директор
_____________________________
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