ЈКП Чока
Број: 534/2
Дана: 12.04.2017. год.
23320 Чока
ул. Палих бораца бр. 5
На основу члана 39. ,107. став 4. 108. и 112. Закона о јавним набавкама (»Сл.
Гласник РС« број 124/2012 , 14/2015 и 68/2016) и члана 61. Статута Директор ЈКП
Чока у складу са својим овлашћењима дана 12.04.2017. године донео је следећу:
ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА
1. Kao најповољнија понуда за набавку добара горива и мазива за службена и
радна возила ЈКП Чока путем дебитне картице изабрана је понуда понуђача
»НИС« а.д. Нови Сад ул. Народног фронта бр. 12 Блок Промет Зрењанин
ул. Београдска бр. 26. Вредност понуде без ПДВ-а износи 3.198.558,33
динара а укупна вредност понуде са урачунатим ПДВ-ом износи 3.838.270,00
динара. Понуда је комплетна и оставарила је 100 пондера.
2. Сходно одредбама члана 112. став 2. тачка 5. Закона о јавним набавкама ,
обзиром да је поднета само једна понуда са најповољнијим понуђачем
закључиће се одговарајући уговор о купопродаји горива и мазива.
3. Сходно одредбама члана 108. став 5. Закона о јавним набавкама ова се
Одлука објављује на Порталу јавних набавки и интренет стараници
наручиоца ЈКП Чока.
Обаразложење
За јавну набавку добара мале вредности ЈНМВ 3/2017 процењене вредности
од 2.916.667,00 динара без урачунатог ПДВ – а , спроводи се поступак јавне
набавке мале вредности. Позив и конкурсна документација објављене су на
Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца ЈКП Чока са седиштем у
Чоки у ул. Палих бораца бр. 5 ПИБ 101417500 мат. бр. 08148058. шифра
делатности 36.00 текући рачун 355- 1007919 – 39 код “Војвођанске банке” а.д.
Нови Сад Фил. Сента Екс. Чока.
Предмет јавне набавке мале вредности су добра : „Гориво и мазиво за
службена и радна возила путем дебитне картице за потребе ЈКП Чока
ЈНМВ број 3/2017. и то: 09000000 - нафтни деривати , 09133000 - течни

нафтни гас (ЛПГ) 09132100 - безоловни бензин / БМБ 95 , 09134200 – еуродизел и
09211000 - моторно уље. Поступак отварања понуда спроведен је у седишту
наручиоца у Чоки у ул. Палих бораца бр. 5 дана 12.04.2017. године са почетком
у 10,30 часова. Отварање понуда спроводи Комисија за јавне набавке наручиоца
ЈКП Чока (у даљем тексту : Комисија) именована Решењем Директора наручиоца
број 480/1 дана 31.03.2017. године у саставу : Терхеш Ендре – председник –
контакт особа , зам. члана Дијана Китановић и Гаврило Давидов дипл. правник члан. Констатује се да отварању понуда није присуствовао доле наведени
представник понуђача „НИС “ а.д. Нови Сад Блок „Промет“
Зрењанин.Благовремено односно до дана 12.04.2017. године до 10,00
часова примљена је једино понуда дел. бр. 531 „НИС“ а. д. Нови Сад дана
12.04.2017 у 9,55 часова. Неблаговремених понуда није било.
Подаци из понуде унети су следећим редоследом:
Број под којим је понуда заведена : 531 понуђача „НИС“ а. д. Нови Сад ул.
Народног фронта бр. 12 путем Дирекције регионалне корпоративне
продаје Блок „Промет“ Зрењанин. Понуда је са оргиналним бројем
ПП0671120/17-до 005955 од дана 11.04.2017. године. У својој понуди понуђач је
навео следеће: Укупна вредност понуде је 3.198.558,33 динара без урачунатог
ПДВ-а ,односно 3.838.270,00 динара са урачунатим ПДВ-ом, са одложним
плаћањем путем картица са фактурисањем 15-ог у месецу и последњег дана у
месецу са роком плаћања од 30 дана ,рок важења понуде је 60 дана од дана
отварања понуда ,рок испоруке је сукцесиван по потреби купца, гарантни период
је годину дана, место испроруке је на бензинским станицама понуђача сукцесивно.
Јединачне цене горива су за: еуропремиум 121,00 дин/л, еуродизел 124,50 дин/л
,течни нафтни гас 65,75 дин/л и морторно уље 317,42 дин/кг. Уз своју понуду
понуђач је доставио и Скалу попуста на преузете количине нафтних дериватакомерцијалне попусте на цене нафтних деривата и течног нафтног гаса за продају
путем кретитних ГАЗПРОМ картица за гориво, као и списак бензинских пумпи и
друге конкурсном документацијом тражене доказе. Понуда је комплетна и није
имала уочених недостатака. На поступак отварања понуда никаквих примедби
није било. Понуђач није имао свог представника те ће му се један примерак
Записника доставити путем поште.Поступак отварања понуда завршен је у
11,00 часова.
Избор најповољније понуде извршио се применом критеријума „Економски
најповољније понуде“ са следећим елементима и критеријумима: 1.понуђена цена
80 бодова , 2. услови плаћања 20 бодова стим да понуђачу који понуди
најповољнију понуду по горе утврђеном критеријуму из тачака 1. и 2. критеријума
додељује се максимални број пондера за дати елемент критеријума стим да
осталим понуђачима у зависности од повољности наручилац врши
умањење пондера за 5 (пет) пондер бодова.
Уколико две или више понуда имају исти број пондер - бодова, као најповољнија
биће изабрана понуда оног понуђача који понуди нижу цену .

Мада је Комисија све учинила да се конкурсна документација објави у складу са
законом установила је да је приспела само једна једина понуда која испуњава све
предвиђене услове наведене конкурсном документацијом. Комисија је
констатовала да износ понуде превазилази процењену вредност јавне набавке,
али да је уз понуду достављена и Скала попуста на преузете количине нафтних
деривата , односно комерцијални попусти на цене нафтних деривата и течног
нафтног гаса за продају путем кретитних ГАЗПРОМ картица за гориво, као и
списак бензинских пумпи и други конкурсном документацијом тражени докази.
Комисија је такође извршила увид у одредбе члана 107. став 4. у којима се наводи
да наручилац може доделити уговор понуђачу чија понуда садржи понуђену цену
већу од процењене вредности јавне набавке ако није већа од упоредиве тржишне
цене и ако су понуђене цене у свим одговарајућим понудама веће од процењене
вредности јавне набавке о овим чињеницама Комисија ће у складу са одредбама
става 5. истог члана након доношења одлуке обавестити односно Управи за јавне
набавке и Државној ревизорској институцији поднети образложени извештај.
Анализом цена горива на тржишту Комисија је установила да понуђене цене нису
веће од упоредивих цена на тржишту као и да ће примена Скале попуста на
преузете количине нафтних деривата , односно комерцијални попусти на цене
нафтних деривата и течног нафтног гаса за продају путем кретитних ГАЗПРОМ
картица за гориво, довести до смањења вредности уговора. Такође Комисија
констатује да је понуђена цена без ПДВ-а мања од 10 % вредности набавке те
стога не постоје услови за измену Плана набавки наручиоца за 2017. годину
предвиђени чланом 51. став 4. Закона о јавним набавкама. Обзиром да се у овој
предметној набавци мале вредности ради само о избору једног јединог понуђача
који испуњава све конкурсном документацијом тражене услове стекли су се
услови за доделу уговора предвиђени чланом 112. став 2. тачка 5. Закона о јавним
набавкама као и да се у уговор угради клаузула да укупна вредност овог уговора
за предвиђени период не може бити већа од 2.916.667,00 динара без урачунатог
ПДВ-а, односно до висине процењене вредности без урачунатог ПДВ-а.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове Одлуке понуђач може уложити Захтев за

заштиту права и исти поднети наручиоцу, а копију истовремено диставити
Републичкој комисији у року од 5 (пет) дана од дана објављивања ове Одлуке на
Порталу јавних набавки.
Доставити и објавити:
1. „НИС“ а.д. Нови Сад Блок Промет 23000 Зрењанин ул. Београдска бр. 26.
2. на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.
3. Архиви.
Наручилац ЈКП Чока
Директор
Вукоман Матовић

