Учитељски факултет у Ужицу
Место: Ужице
Ул. Трг Светог Саве 36
Дел. број 3/7
Датум 22. 2. 2016. године
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 68/15 ) и
Извештаја комисије о стручној оцени понуда бр. 3/4 од 27. 2. 2015. године, доноси се

ОДЛУКА
о додели уговора
У јавној набавци добра – гориво евродизел (навести назив набавке -радова), бира се као
најповољнија понуда понуђача „Radun Avia“ доо (назив понуђача) из Новог Сада ул. Пут
шајкашког одреда бр. 2А, заведена код понуђача под бр. 1/4 од 10. 2. 2016. године, са којим ће се
у складу са прихваћеним моделом уговора закључити Уговор о јавној набавци горива за
службене аутомобиле (издавањем бонова).
Образложење
На основу Одлуке о покретању јавне набавке мале вредности број 1 од 2. 2. 2016. године,
спроведен је поступак доделе уговора о јавној набавци добара у поступку јавне набавке мале
вредности, на основу члана 39. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике
Србије“, бр. 68/15).
А. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ:
1. Назив наручиоца: Учитељски факултет Ужице
2. Адреса наручиоца: место: Ужице ул. Трг Светог Саве 36
3. Редни број јавне набавке 1/2016.
4. Предмет ЈН је набавка добра и то: гориво евродизел.
5. Врста поступка ЈН: Јавна набавка мале вредности,
6. Подаци о ЈН из плана набавки: Евродизел – 09132000.
7. Процењена вредност ЈН је: 800.000 динара (без ПДВ-а).
8. Критеријум избора најповољније понуде: најнижа понуђена цена.
Б. ПРОЦЕДУРА ЈАВНЕ НАБАВКЕ, ОЦЕНА И РАНГИРАЊЕ ПОНУДА:
1. Позив за достављање понуда:
У складу са чл. 39. Закона о јавним набавкама, Позив за достављање понуда у поступку
јавне набавке мале вредности бр. 1, је дана 3. 2. 2016. године, објављен на Порталу јавних
набавки и Интернет адреси наручиоца www.ucfu.kg.ac.rs.
Рок за достављање понуда утврђен је позивом за достављање понуда био је закључно са
11. 2. 2016. године, до 11,00 часова.
2. Приспеле понуде понуђача:
Комисија задужена за спровођење јавне набавке је константовала да су на адресу
наручиоца у наведеном року приспеле понуде следећих понуђача и то као:
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Неблаговремене понуде поднели су следећи понуђачи:
Табела 1.
Назив, седиште и облик
организовања понуђача

Ред. бр.

Деловодни број под
којим је понуда уписана

Датум подношења
понуде

Време

1.
2.
Благовремене понуде поднели су следећи понуђачи, према редоследу пријема:
Табела 2.
Ред. бр.

1.
2.
3.
4.

Назив, седиште и облик
организовања понуђача

Деловодни број под
којим је понуда уписана

Датум подношења
понуде

Време

„Radun Avia“ doo
OMV Srbija doo

1/4
1/5

10. 2. 2016.
10. 2. 2016.

10,15
12,05

Поступак отварања понуда је спроведен одмах по истеку рока за достављање понуда т.ј.
дана 11. 2. 2016. године са почетком у 11,30 часова, а окончан је истог дана у 11,40 часова.
Отварању понуда присуствовали су овлашћени представници понуђача, који су
________________________ (без примедби или са примедбама), потписали Записник о отварању
понуда, који је овлашћеним представницима понуђачима који су присуствовали отварању
понуда предат одмах а понуђачима који нису присуствовали отварању понуда достављен је у
року од 3 (три) дана од дана отварања понуда.
Неблаговремене понуде су неотворене са назнаком да су неблаговремене, враћене
понуђачима одмах након окончања поступка отварања понуда.
3. Преглед и оцена понуда:
После отварања понуда Комисија је дана 11. 2. 2016. године, извршила детаљан преглед и
стручну оцену понуда и утврдила следеће:
3.а. неисправне и неприхватљиве понуде су:
y

понуда бр. _____ понуђача ____________________________ (назив понуђача),

° понуђена цена _____________ дин. (без ПДВ-а)
° рок извођења радова ____ кал. дана,
° услови плаћања: аванс ______ %.
° гарантни рок _____ године.
која је неисправна/неприхватљива због: ___________________________________________
3. б. исправне и прихватљиве понуде су:

y

y

y

понуда бр. 1/4 понуђача „Radun Avia“ доо (назив понуђача),
°
°
°
°

понуђена цена 745.717,50 дин. (без ПДВ-а)
рок извођења радова ____ кал. дана,
услови плаћања: аванс ______ %.
гарантни рок _____ године.

°
°
°
°

понуђена цена 796.342,80 дин. (без ПДВ-а)
рок извођења радова ____ кал. дана,
услови плаћања: аванс ______ %.
гарантни рок _____ године.

°

понуђена цена _____________ дин. (без ПДВ-а)

понуда бр. 1/5 понуђача OMV Srbija doo (назив понуђача),

понуда бр. _____ понуђача ____________________________ (назив понуђача),
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°
°
°

рок извођења радова ____ кал. дана,
услови плаћања: аванс ______ %.
гарантни рок _____ године.

Наведене понуде у потпуности испуњавају све обавезне и додатне услове из закона о
јавним набавкама, Конкурсне документације и све техничке спецификације.
4. Рангирање исправних и прихватљивих понуда:
На основу свеобухватне и стручне оцене понуда, а применом критеријума најниже
понуђене цене, комисија је извршила рангирање свих исправних и прихватљивих понуда:
Ред.
бр.

ПОНУЂАЧ

БРОЈ ПОНУДЕ
Из табеле 2

1.
2.
3.
4.

„Radun Avia“ doo
OMV Srbija doo

1/4
1/5

ПОНУЂЕНА ЦЕНА
без ПДВ-а
745.717,50 дин
796.342,80 дин
дин
дин

ПОНУЂЕНА ЦЕНА
Са ПДВ-ом
894.861,00 дин
955.611,36 дин
дин
дин

6. Предлог комисије за јавну набавку:
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“
број 124/12), а у складу са стручном оценом понуда и извршеним рангирањем исправних и
прихватљивих понуда по критеријуму најниже понуђене цене, комисија је предложила
наручиоцу доношење одлуке о додели уговора и закључењу уговора о јавној набавци добра –
гориво евродизел (навести опис радова), са понуђачем „Radun Avia“ doo из Новог Сада ул. Пут
шајкашког одреда 2А, чија је понуда бр. 1/4 од 10. 2. 2016. године, оцењена као исправна,
прихватљива и најповољнија у поступку јавне набавке мале вредности.
На основу напред изнетог донета је Одлука као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке понуђач може наручиоцу поднети захтев за заштиту права у складу са
чланом 149. став 6. Закона о јавним набавкама. На достављање захтева за заштиту права
примењују се одредбе из члана 108. став 6-9 Закона о јавним набавкама.
Одлуку о додели уговора на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у
року од 3 (три) дана од дана доношења.
ДЕКАН ФАКУЛТЕТА
М.П.

Проф. др Снежана Маринковић
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