Млекарска школа са домом
ученика "Др Обрен Пејић"
Николе Пашића 173 ,Пирот
Дел. број 0 5-535 / 1
Датум 11.05.2016.год.
тел. 010/311-258,313-718
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ("Сл.гласник РС бр.124/2012,14/2015,68/2015), члана 74.став
3. тачка 24. Статута Млекарске школе са домом ученика "Др Обрен Пејић" у Пироту, Извештаја Комисије о
стручној оцени понуда број 05-522/1 од 09.05.2016.године , в.д.директор Млекарске школе са домом ученика
“Др Обрен Пејић” у Пироту ,као наручилац, доноси

ОДЛУКУ

у отвореном поступку јавне набавке

добара - уље за ложење , број 4/2016

Усваја се Извештај о стручној оцени понуда број: 05-522/1 од 09.05.2016. године који је сачинила Комисија
за јавну набавку број 4/2016 чији је предмет набавка добара - уље за ложење и ДОДЕЉУЈЕ СЕ УГОВОР
понуђачу "Милетић Петрол " ДОО,Шалудовац, Параћин , чија је понуда број 05-494/1 од 28.04.2016.год.
оцењена као најповољнија .
Укупна понуђена цена без ПДВ-а: 4 390 500, 00динара
Укупна понуђена цена са ПДВ-ом: 5 268 600,00 динара.

Образложење

Наручилац је дана 24.03.2016. године донео Одлуку број 01-326/1 о покретању отвореног поступка јавне
набавке број 4/2016 чији је предмет набавка добара - уље за ложење .Позив за подношење понуде објављен је
на Порталу јавних набавки, интернет страници наручиоца дана 31.03.2016. године .Након спроведеног
поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда број: 05- 502/1 од 04.05.2016. године,
Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и сачинила Извештај о стручној оцени понуда
број: 05-522/1 од 09.05.2016. године који је наручилац усвојио.
1.Предмет јавне набавке су добра - уље за ложење . Назив и ознака из општег речника набавке: нафтни
деривати, гориво, електрична енергија и други извори енергије и ознака 09135100 (лож уље).
2.Јавна набавка добара је евидентирана под редним бројем 4 за 2016 годину и није обликована по партијама.
Процењена вредност предметне јавне набавке износи 5 433 333,00 динара без ПДВ-а .
3. Основни подаци о понуђачима:
У поступку јавне набавке број 4/2016 је пристигле су 3 понуде понуђача :
-Број под којим је понуда заведена , назив и седиште понуђача/шифра понуђача, матични број, ПИБ и
законски заступник,датум пријема ,час пријема
05-474/1
НИС АД,Нови Сад, Народног фронта 12, Нови Сад, 26.04.2016.г.
10:07
МБ 20084693,ПИБ 104052135 ( понуда бр.
5000002468 од 09.04.2016.г , од
25.04.2016.г),Дмитриј Калиниченко
Укупна понуђена цена без ПДВ-а: 4 642 500,00 динара без ПДВа
Укупна понуђена цена са ПДВ-ом:
5 571 000,00 динара са ПДВом
Рок важења понуде: 30 дана
Рок плаћања : 45 дана од пријема фактуре.
Рок испоруке : 1 дан од пријема наруџбине
-Број под којим је понуда заведена , назив и седиште понуђача/шифра понуђача, матични број, ПИБ и
законски заступник,датум пријема
,час пријема
05-493/1
Еуро Мотус,ДОО, Београд,Војислава Илића 145
28.04.2016.г.
10:10
(понуда бр. 371/2016 од 27.04.2016.г.), МБ
17204637,ПИБ 101723687 ,Милан Богдановић

Укупна понуђена цена без ПДВ-а: 4 928 500,00 динара без ПДВа
Укупна понуђена цена са ПДВ-ом: 5 914 200,00 динара са ПДВом
Рок важења понуде: 60 дана
Рок плаћања : 30 дана од пријема фактуре.
Рок испоруке : 2 дана од пријема наруџбине.
-Број под којим је понуда заведена , назив и седиште понуђача/шифра понуђача, матични број, ПИБ и
законски заступник,датум пријема
,час пријема
05- 494/1
"Милетић Петрол " ДОО,Шалудовац,
28.04.2016.г.
10:10
Параћин(понуда број 1/402/2016 од 09.04.2016.г.),
МБ 20347309,ПИБ 105292076,Снежана Милетић
Укупна понуђена цена без ПДВ-а: 4 390 500, 00 динара без ПДВа
Укупна понуђена цена са ПДВ-ом: 5 268 600,00 динара са ПДВом
Рок важења понуде: 60 дана
Рок плаћања : 30 дана од пријема фактуре.
Рок испоруке : 3 дана од пријема наруџбине.
4. Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда: /
5. Ако је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно образложење - начин на који је утврђена
та цена:/
6..Критеријум за доделу уговора у поступку јавне набавке,односно за оцењивање понуде је најнижа
понуђена цена .
Број

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА прихватљивих понуда применом критеријума за доделу уговора :

1.

Понуда 05-494/1 од 28.04.2016.г. Понуђача "Милетић Петрол " ДОО,Шалудовац,
Укупна понуђена цена без ПДВ-а: 4 390 500, 00динара
Укупна понуђена цена са ПДВ-ом: 5 268 600,00 динара

Параћин

2.

Понуда 05-474/1 од 26.04.2016.г. Понуђача НИС Нови Сад ,Народног фронта 12,
Укупна понуђена цена без ПДВ-а: 4 642 500,00 динара
Укупна понуђена цена са ПДВ-ом: 5 571 000,00 динара

3.

Понуда 05-493/1 од 28.04.2016.г. Понуђача Еуро Мотус,ДОО, Београд,Војислава Илића 145
Укупна понуђена цена без ПДВ-а: 4 928 500,00 динара
Укупна понуђена цена са ПДВ-ом: 5 914 200,00 динара

7. Понуђач којем се додељује уговор:
Комисија за јавну набавку констатовала је
да je
понуда понуђача
"Милетић Петрол "
ДОО,Шалудовац, Параћин , број 05-494/1 од 28.04.2016.год. благовремена , прихватљива и
најповољнија , те је предложила наручиоцу да овом понуђачу додели уговор .
На основу изнетог, одлучено је као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од 10 дана од дана објављивања на
Порталу јавних набавки. Захтев се подноси наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој
комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.
ПОТПИС ОДГОВОРНОГ ЛИЦА
________________________
(Драган Стојановић,в.д.директор)

