РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА ОПШТИНА СОПОТ
УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СОПОТ
Космајски трг бр.5, 11450 СОПОТ
www.sopot.org.rs
Број: 404-2-5/2017
Дана: 30.04.2018. године
Начелник Управе градске општине Сопот, на основу члана 108. Закона о
јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/2012,14/2015 и 68/2015), доноси:
ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
Уговор за јавну набавку мале вредности добара – нафтних деривата, број:
404-2-5/2017 додељује се заједничкој понуди групе понуђача:
1.
Кнез Петрол доо, Царице Јелене 28, Батајница, матични број: 17535439,
ПИБ: 103223995
2.
Трговинско услужно друштво Михајловић доо Параћин, Доња Мутница,
матични број: 07942907, ПИБ: 101098308 и
3.
СТР Михајловић Параћин, Доња Мутница, матични број: 61345965, ПИБ:
101098293, за понуду број: 351/ЈН од 18.04.2018. године.
Ову Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници
Наручиоцау року од три дана од дана доношења.
Образложење
Управа градске општине Сопот, у даљем тексту Наручилац, је дана
26.06.2017. године, донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале
вредности добара- нафтних деривата број: 404-2-5/2017.
Процењена вредност јавне набавке је до 4.000.000,00 динара без ПДВ- а, те
је у складу са процењеном вредношћу јавне набавке спроведен поступак јавне
набавке мале вредности.
Јавна набавка је планирана у Плану јавних набавки за 2017. годину на
позицији 1.1.5.
Други позив за подношење понуда и Друга измена конкурсне документације,
након донетог Решења Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних
набавки, објављени су на Порталу јавних набавки и на интернет страници
Наручиоца дана 10.04.2018. године. Рок за достављање понуда је био 19.04.2018.
године до 12.00 часова.
Благовремено на адресу Наручиоца примљене су понуде понуђача:
1. Лукоил Србија, дана 18.04.2018. године у 9.05. часова и
2. Заједничка понуда Кнез Петрол, доо Михајловић и стр Михајловић,
дана 19.04.2018. године у 9.05. часова
Неблаговремених понуда није било.
Службеници за јавну набавку су у фази стручне оцене понуда проверили
удаљеност најближих бензинских станица понуђача а у складу са условима из
конкурсне документације као и Изјавама о удаљености бензинске станице од
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седишта Наручиоца а које су понуђачи доставили у понудама. Имајући у виду да је
код понуђача који је доставио заједничку понуду утврђено да се најближа
бензинска станица коју поседује Кнез Петрол доо, налази на удаљености од 2,6 км
од седишта Наручиоца а да је у Изјави о удаљености најближе бензинске станице
наведено да се иста налази на удаљености од 2км, дана 25.04.2018. године
затражена је сагласност од понуђача на удаљеност најближе бензинске станице
коју су утврдили Службеници за јавну набавку. Дана 27.04.2018. године, Кнез
Петрол доо је доставио сагласност на утврђену удаљеност најближе бензинске
станице од седишта Наручиоца од 2,6 км.
Након прегледа и оцене понуда утврђено је да су исте прихватљиве и
извршено је њихово рангирање применом критеријума за доделу Уговора.
Наручилац је као критеријум за доделу Уговора применио економски
најповољнију понуду и то применом три елемента критеријума:
1. Попуст на цене ( проценат попуста у односу на јавно објављену малопродајну
цену на бензинској станици на дан испоруке горива за све време важења уговора)
2. Трошковна економичност (удаљеност најближе бензинске станице од седишта
наручиоца у километрима, мерено најкраћом путањом) и
3. Распрострањеност мреже, односно број бензинских станица на територији
Републике Србије.
Методологија доделе пондера је следећа:
Понуда са највећим понуђеним попустом добија максимални број пондера
од 80 пондера. Свака следећа понуда добија број пондера применом следеће
формуле:
Попуст из понуде која се рангира*максималан број пондера/највећи понуђени
попуст.
Приликом пондерисања попуста на цене, посебно ће се вршити пондерисање
понуђеног попуста за Евро БМБ а посебно пондерисање за Евро дизел.
Укупан број пондера по критеријуму попуст на понуђену цену ће се добити као
просек броја пондера добијених за Евро БМБ и броја пондера добијених за Евро
дизел.
Удаљеност најближе бензинске станице од седишта Наручиоца ће се
пондерисати на следећи начин:
 За удаљеност бензинске станице од седишта Наручиоца до једног (1)
километра доделиће се максималан број од 10 пондера.
 За удаљеност бензинске станице од седишта Наручиоца до два (2)
километра доделиће се максималан број од 5 пондера.
 За удаљеност бензинске станице од седишта Наручиоца преко (2)
километра доделиће се максималан број од 2 пондера.
Распрострањеност мреже, односно број бензинских станица на територији
Републике Србије ће се пондерисати на следећи начин:
 За број бензинских станица преко 100, доделиће се максималан број
од 10 пондера
 За број бензинских станица од 50-100, доделиће се максималан број
од 5 пондера
 За мањи број бензинских од 50, доделиће се максималан број од 2
пондера.
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Применом наведених критеријума
рангирање понуда како следи у табели:

ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА

Попуст на цене
Трошковна економичност
Распрострањеност мреже
Укупан број пондера

за

доделу

Уговора

извршено

је

НАЗИВ ПОНУЂАЧА
Заједничка понуда Кнез
Лукоил Србија
Петрол доо, Михајловић доо
и стр Михајловић
48,97 пондера
10 пондера за удаљеност
најближе бензинске станице
од седишта Наручиоца од
0,55 км
10 пондера за укупан број
бензинских станица од 115

80 пондера
2 пондера за удаљеност
најближе бензинске станице
од седишта Наручиоца од
2,6 км
10 пондера за укупан број
бензинских станица од 130

68,97 пондера

92 пондера

На основу изнетог предлажено је одговорном лицу Наручиоца додељивање
Уговора понуђачу који је доставио заједничку понуду:
1. Кнез Петрол доо, Царице Јелене 28, Батајница, матични број: 17535439,
ПИБ: 103223995
2. Трговинско услужно друштво Михајловић доо Параћин, Доња Мутница,
матични број: 07942907, ПИБ: 101098308 и
3. СТР Михајловић Параћин, Доња Мутница, матични број: 61345965, ПИБ:
101098293.
Одговорно лице Наручиоца прихватило је Предлог одлуке о додели уговора,
те је на основу законског овлашћења донело одлуку као у диспозитиву.
Поука о правном леку:
Против ове одлуке може се поднети Захтев за заштиту права у року од 5
дана од дана објаве исте на Порталу јавних набавки. Подносилац Захтева за
заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од
60.000,00 динара, број рачуна: 840-30678845-06, позив на број: подаци о броју или
ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, сврха ЗЗП:
назив наручиоца, број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за
заштиту права, корисник: Буџет Републике Србије.
НАЧЕЛНИК
Снежана Стојановић – Кандић с.р.

3

