ЈКП “Радник“ Сивац
Број : 49-1/2017
Дана 27.јануара 2017 год.
Сивац
На основу члана 108 и члана 112 став 2 тачка 5 Закона о јавним набавкама („Сл.гласник
РС“бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015 ) у поступку ЈНМВ бр. 1/2017 – набавка добара – НАБАВКА
ГОРИВА, према Техничкој спецификацији шифра 09100000, наручилац доноси,
ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ДОДЕЉУЈЕ СЕ уговор у поступку ЈНМВ бр. 1/2017 набавка добара - НАБАВКА ГОРИВА, према
Техничкој спецификацији шифра 09100000, понуђачу:
„Радак петрол“ Сивац, ул. Маршала Тита бр. 143, по понуђеној цени од 3.827.725,00 динара
без ПДВ, односно 4.593.270,00 динара са ПДВ -ом.

Образложење
1. НАРУЧИЛАЦ: ЈКП “Радник“ Сивац, ул. М.Тита бр.186,Кула
2. ПРЕДМЕТ: набавка добара – према Техничкој спецификацији шифра 09100000.
3.ПОДАЦИ ИЗ ПЛАНА НАБАВКИ: оквирно време покретања поступка: јануар месец, оквирно време
реализације поступка: јануар 2017. године, конто 513301,513302... 513311, планска година 2017.,
извори финансирања: сопствени приходи.
4. ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 3.830.000,00 динара (без ПДВ).
5. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу управе за јавне набавке Београд, дана
17.јануара 2017. године.

6. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: 26. јануар 2017.године до 12 часова.
7. ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧИМА КОЈИ СУ ПОДНЕЛИ ПОНУДЕ:
 „Радак петрол“ 25223 Сивац,ул. Маршала Тита бр. 143, ПИБ 106210322, МБ 20555564

8. Понуда понуђача наведене у тачки 7 овог извештаја :

„Радак петрол“ Сивац је благовремена, одговарајућа и прихватљива у смислу члана 3 став 1 тачке
31,32,33 Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр 124/12, 14/15 и 68/15).

Неблаговремених понуда није било.

9.ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ:
Број под којим је
понуда заведена
49/17

Назив или шифра
понуђача
„Радак петрол“ Сивац

Понуђена цена без
ПДВ
3.827.725,00

Понуђена цена са ПДВ
4.593.270,00

10. КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДА: најнижа понуђена цена, при испуњењу општих услова
наведених у Конкурсној документацији.
11. На основу изнетог, а на основу понуда, записника о отварању понуда и Извештаја о стручној
оцени понудa, одлучено је као у изреци,на основу члана 108 а у вези члана 39 Закона о јавним
набавкама(„Сл.гласник РС“бр.124/12, 14/2015 и 68/15).
У смислу члана 54 Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015),
Комисија за јавну набавку је припремила конкурсну документацију и оглас о јавној
набавци,отворила је,прегледала и оценила понуде,сачинила писмени извештај о стручној оцени
понуда,припремила предлог одлуке о додели уговора и предузела и друге радње у поступку,на
основу чега је наручилац донео одлуку као у изреци.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Понуђач незадовољан одлуком може поднети захтев за заштиту
права у року од 5 дана од дана пријема одлуке. Захтев се подноси наручиоцу непосредно или
поштом, препоручено са повратницом. Копију захтева подносилац истовремено доставља
Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, Београд, Немањина 22-24. На
подношење захтева плаћа се такса у износу од 60.000,00 динара и уплаћује се на рачун Буџета РС
број 840-30678845-06, шифра плаћања 153, позив на број 97 1/2017, сврха дознаке републичка
административна такса, са назнаком броја набавке на коју се захтев односи.
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