ДОМ ЗДРАВЉА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
БРОЈ: 4506
ДАТУМ: 01.06.2020.
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
На основу чл. 108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и
68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда бр. 4505 од 1.6.2020. године, в.д. директора
Дома здравља Горњи Милановац доноси

ОДЛУКУ
О
ДОДЕЛИ УГОВОРА
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
БРОЈ: ЈН 02/20- I
- ГОРИВО Уговор за јавну набавку горива се додељује понуђачу „Knez Petrol“ доо, ул.Царице
Јелене бр. 28, Батајница
Одлуку о додели уговора објавити на Порталу јавних набавки у року од 3 (три) дана од
дана доношења!

Образложење
Наручилац је дана 30.04.2020. године донео Одлуку о покретању отвореног поступка јавне
набавке, бр. 3435 за јавну набавку добара- гориво, бензин- 09132000 и дизел гориво09134200, а дана 30.04.2020. године објавио је Позив за подношење понуда на Порталу
јавних набавки.
До истека рока за подношење понуда, на адресу наручиоца су пристигле 4 (четири)
понуде.
У Извештају о стручној оцени понуда, Комисија за јавне набавке је констатовала следеће:
1. ПРЕДМЕТ И ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
- Предмет јавне набавке су добра- гориво
Назив и ознака из општег речника набавки:
- бензин- 09132000
- дизел гориво- 09134200
Јавна набавка није подељена по партијама.
Процењена вредност јавне набавке је око 5.431.666,67 динара без ПДВ-а.
2. ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ У ПЛАНУ ЈАВНИХ НАБАВКИ

- ЈН бр. 02/20- I- гориво, процењена вредност јавне набавке- 5.431.666, 67динара без ПДВа
- Средства за јавну набавку предвиђена од стране РФЗО
- Отворени поступак јавне набавке
- Оквирни датум покретања поступка- март 2020. године
- Оквирни датум закључења уговора- мај 2020. године
- Оквирни датум извршења уговора- мај 2021. године
- Разлог покретања поступка: обављање делатности установе
- Начин утврђивања процењене вредности: вредност сличних уговора у претходној години
3. У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ СУ УЧЕСТВОВАЛА : 4 понуђачa .
4. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧИМА:
1. „Eko Serbia“ a.d, ул. Тошин бунар бр. 274а, Нови Београд
2. «Лика» доо, ул. Корчагинова бр. 98, Горњи Милановац
3.“NIS“ a.d. Novi Sad,ул. Милентија Поповић 1,Нови Београд
4. „Knez Petrol“ d.o.o,ул. Царице Јелене бр.25,Батајница

5. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА:
Најнижа понуђена цена.
6. РАНГ ЛИСТА ПОНУДА ПРИМЕНОМ КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА:
Прихватљиве и одговарајуће понуде
- Назив и седиште понуђача
1) „Eko Serbia“ doo, Beograd
2) „Лика“ доо, Горњи Милановац
3) „NIS“a.d. Нови Сад
4) „Knez Petrol“ d.o.o.

- Пондери:
- понуђена цена: 4.509.886,00 дин без пдв-а
- понуђена цена: 4.401.331,75 дин без пдв-а
- понуђена цена: 4.740.028,00 дин без пдв-а
- понуђена цена: 4.389.250,00 дин без пдв-а

7. ПОНУЂАЧ КОЈЕМ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР:
Након стручне оцене понуда, комисија је констатовала да је најповољнију и прихватљиву
понуду дао понуђач „Knez Petrol“ a.d, ул. Царице Јелене бр. 28, Батајница.
Наручилац ће ову одлуку објавити на Порталу јавних набавки у року од 3 (три) дана од
дана доношења.

ПРАВНА ПОУКА:
Против ове одлуке, понуђач може поднети Захтев за заштиту права наручиоцу, а копију
истовремено доставља Републичкој комисији, у року од 10 (десет) дана од дана
објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.
в.д. директора Дома здравља
др Александар Чивовић
______________________

