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ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР
Адреса: Генерала Драпшина 99, 23 300 Кикинда
Тел/факс: 0230/434-675,401-461
Бр.166/11
Дана: 04.03.2020..год.
КИКИНДА
На основу чл. 108. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник Р С“124/2012,14/2015,
68/2015), Извештаја Комисије за јавну набавку бр 166/10 од 04.03.2020.. и чл. 40. Статута
Геронтолошког центра Кикинда, доносим,

О Д Л У К У
О ДОДЕЛИ УГОВОРА
За ЈН 1/2020
НАБАВКА ГОРИВА ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА

За 1. јавну набавку у 2020 год. у Поступку јавне набавке мале вредности, дел. бр.166 по
јавном позиву објављеном 24.02.2020. године на Порталу Управе за јавне набавке и интернет
страници наручиоца, од наручиоца: Геронтолошки центар из Кикинде
Уговор о јавној набавц за ГОРИВА ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА додељују се понуђачу
. “НИС „ АД Нoви Сад Н.фронта 12, Нови Сад
Мат.бр. 20084693
ПИБ :104052135
Овлаштено лице: Константин Тарасов
вредност уговора без ПДВ 796.609,00 дин
вредност уговора са ПДВ 955.930,80 дин
Одлука се објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Геронтолошког
центра у Кикинди.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Комисија за јавну набавку 1/2020- ГОРИВА ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА, спровела је поступак
јавне набавке мале вредности.
Позив за прикупљање понуда објављен је на Порталу УЈН и на интернет страници наручиоца.
Рок за прикупљање понуда је био 04.03.2020.. године до 13 сати. По истеку рока за доставу
понуда Комисија је спровела поступак отварања понуда и након увида у достављену понуду дала
извештај о стручној оцени достављене понуде:
Подаци из Извештаја о стручној оцени понуда:
НАРУЧИЛАЦ: Геронтолошки центар, Кикинда, Генерала Драпшина 99, Матични број 08675406,
Регистар.број8219043547, ПИБ 100507352 , Тел/факс: 0230/434-675,401-461
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1) Предмет јавне набавке бр.1/2020:
Горива за моторна возила ,за службена возила Геронтолошког центра Кикинда.
Назив и ознака из општег речника набавке – горива -ОРН 09100000
2)

Процењена вредност набавке је 833.333,00 динара без обрачунатог ПДВ

3) Основни подаци о понуђачима:
За јавну набавку горива за возила Геронтолошког центра Кикинда поднета је једна понуда
коју је доставио „НИС„ АД НОВИ САД, Народног фронта 12 Нови Сад; понуда бр.
DWN122300/iz-do/00236912020, од 28.02.2020. године. МБ 20084693, ПИБ 104052135, контакт
тел.023/517-4949; 064/888-3126, Рачун 160-211974-86 Интеса банка. Овлаштено лице понуђача
Константин Тарасов.
Понуђач је доставио документацију у складу са захтевима из конкурсне документације.
4) Понуде које су одбијене разлог за њихово одбијање и понуђена цена из понуде
Није одбијена ни једна понуда
5) Понуда која је одбијена због неуобичајено ниске цене
Није поднета ни једна понуда са неуобичајено ниском ценом
6) Начин примене методологије доделе пондера
Критеријум за доделу уговора је НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА.
Најниже понуђена цена носи 100 пондера .За све остале понуде , упоређује се укупна понуђена
цена, без ПДВ-а, из Образцa понуде за додељивање броја пондера (МАX = 100 пондера) по
формули:
Најнижа понуђена цена
БП = 100 х -----------------------------------------------------Цена из понуде која се рангира
Понуде се након пондерисања рангирају у складу са бројем пондера
Како је достављена једна понуда која је прихватљива, иста је оцењена у складу са наведеним
критеријумом :
Остали подаци из понуде
понуђена цена
Број пумпи
Могућност
рб понуђач
динара
Оцена
Услови
у граду
електрон.
без пдв
плаћања
Кикинда
праћења
Периодично
у виду аванса
„НИС“ АД
Без ПДВ
100 П
2
за количине
да
НОВИ САД,
796.609,00
1
које се
Народног
СаПДВ
Прво
преузимају
фронта 12
955.930,80
Рангирана
Нови Сад
Најповољнија понуда „ НИС“ АД НОВИ САД, Народног фронта 12 Нови Сад
7) Назив понуђача коме се додељује уговор
Комисија je констатовала да постоје услови за доделу уговора пошто је достављена једна
прихватљива понуда и предложила да се, у поступку јавне набавке мале вредности добарагорива за моторна возила за Геронтолошки центар Кикинда, уговор додели понуђачу:
НИС „ АД Нoви Сад Н.фронта 12, Нови Сад
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Мат.бр. 20084693
ПИБ :104052135
Рн 160-211974-86
вредност уговора без ПДВ 796.609,00 дин
вредност уговора са ПДВ 955.930,80 дин

Директор Геронтолошког центра Кикинда, у Кикинди, Генарала Драпшина 99 , као
овлаштено лице Наручиоца, на основу извештаја о стручној оцени понуда, донео је одлуку о
додели уговора , као у изреци одлуке.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ
У случају да понуђач сматра да су му у поступку јавне набавке повређена права може
сходно члану 148. и 149. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/2012, 14/2015
и 68/2015), поднети Наручиоцу и исти доставити Републичкој комисији Захтев за заштиту права у
поступцима јавних набавкиу року од 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних
набавки.
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да број рачуна Буџета Републике Србије
уплати таксу у износу од 60.000,00 динара,
Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. Став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се:
Као доказ о уплати таксе доставља се:
1) Потврда банке ,која садржи :печат банке, податак да је налог за пренос реализован, датум
извршења налога о извршеној уплати таксе из чл. 156 ЗЈН, износ таксе, број рачуна: 84030678845-06, шифра плаћања 153, или 253, позив на број:подаци о броју набавке; сврха уплате:
такса за ЗЗП, назив наручиоца, број јн; корисник : буџет Републике Србије; назив уплатиоца,
односно подносиоца захтева, потпис овлаштеног лица банке и
2) Налог за уплату-први примерак
3) Потврду издату од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор-за
подносиоце који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора
код Управе за трезор
4) ПотврдуНБС за подносиоце који имају отворен рачун код НБС.
Садржина захтева за заштиту права дефинисана је чланом 151. ЗЈН.
Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све податке, Наручилац ће захтев одбацити
закључком.
Против закључка Наручиоца подносилац захтева може у року од три дана од дана пријема
закључка поднети жалбу Републичкој комисији, док копију жалбе истовремено доставља
Наручиоцу.
МП
директор,
Светислав Вукмирица

3

