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Јава: Гитешзеве за ·аздозање заштитним

датум.-д.. СЕ __ гоЕОД.ВРНзАЧКА–ОБАЊА
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (((Сл. гласник РС», бр. 124/2012, 14/2015 и
68/2015), Извештаја комисије о стручној оцени понуда бр. 01-1124 од 17.06.2019.год. и члана55. Статута Јавног предузећа за газдовање заштитним шумама Врњачке Бање "Шуме — Гоч"
Врњачка Бања, директор Јавног предузећа"Шуме— Гоч" Врњачка Бања (Наручиоц), доноси:

О Д Л У К У
0 додели уговора

У јавној набавци добара "Дизел гориво, моторни бензин и аутогас ТНГ" ЈНМВ бр.2/2019, бира се као најповољнија понуда понуђача „Кнез Петрол" доо, Батајница, Београд, бројброј 1268/ЈН од 11.06.2019.године, а чија је понуда заведена код наручиоца под бројем 01–1110
од 12.06.2019год. са којим ће се у складу са прихваћеним моделом уговора закључити Уговор
о јавној набавци предметне услуге.

Образложење
На основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 01–

1059 од 03.06.2019.год. и Решења о образовању комисије број 01–1060 од 03.06.2019.год.,
спроведен је поступак јавне набавке мале вредности, у коме је комисија након отварањапонуда саставила писани Извештај о стручној оцени понуда бр. 01–1124 од 17.06.2019.год. иисти доставила директору Наручиоца. Предметни Извештај садржи следеће податке:

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ:

1. Назив наручиоца: Јавно предузеће “Шуме–Гоч" Врњачка Бања,
2. Адреса Наручиоца: Врњачка Бања , ул.Жике Ваљаревића бр.13. Редни број набавке: 1.1.1/2019., интерни број 2/2019
4. Предмет ЈН је набавка услуга и то: Добра — “Дизел гориво, моторни бензин и

аутогас ТНГ ОРН: 09100000
5. Врста поступка Јавне набавке: Јавна набавка мале вредности,6. Подаци о Јавној набавци из плана набавке: у Финансијском плану Јавног предузећа“ Шуме–Гоч" Врњачка Бања под позицијом 4/1 и 13/1, а у Плану набавки за 2019. годинупод бројем 1.1.1, интерни број поступка: 2/2019. Набавка се спроводи ради обављања

редовних активности у предузећу. Процена количине је извршена на основу анализе
тржишта.

7. Процењена вредност јавне набавке: 3.9ОО.ООО,ОО динара без урачунатогПДВ-а.8. Критеријум за избор најповољније понуде: најнижа понуђена цена9. Комисија је констатовала да су на адрсу наручиоца у року наведеном у јавномпозиву (благовремено) су пристигле понуде два понуђача и то :

Редбр. Број под Назив или шифра понуђача Датум Час
КОјИМ је пријема пријема понудепонуда понуде
заведена

1 01–1110 кнвз пвтрол доо, Батајница 12.06.2019. 11:50:00
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Након рока за подношење понуда наведеног у јавном позиву за предметну јавну набавку
није пристигла ни једна понуда.

10. Поступак отварања понуда је спроведен одмах по истеку рока за достављање
понуда, односно дана 13.06.2019.године са почетком у 12:30 часова, а окончан је истог
дана у 12:45 часова, и о истом је сачињен Записник о стварању понуда број 01-1113 од
13.06.2019.год. Отварању понуда је присуствово представник понуђача, записникје истом
уручен одмах по отварању понуда.

11. ПРЕГЛЕД И ОЦЕНА ПОНУДА:

После отварања понуда Комисија је дана 14.06.2019.године извршила детаљан
преглед и стручну оцену приспеле понуде и утврдила следеће:

О Благовремене понуде: Комисија је оценила да је понуда понуђача КНЕЗ ПЕТРОЛ
ДОО, Батајница, благовремена, с обзиром да је примљена од стране наручиоца у

року одређеном у позиву за подношење понуда.
о Неблаговремене понуде: Није их било.

0 Одговарајуће и прихватљиве понуде:

1. Комисија је оценила да је понуда понађача КНЕЗ ПЕТРОЛ ДОО, Батајница,
благовремена и Одговарајућа, односно да садржи све потребне доказе и обрасце.
Подаци из понуде:
Понуда понуђача КНЕЗ ПЕТРОЛ ДОО, Батајница која је код наручиоца заведена под
бројем 01-462 од 28.03.2018.године, поднета у складу са захтевима из конкурсне
документације. Иста је заведена код понуђача под бројем 204/ЈН од
23.03.2018.године.Приликом разматрања понуде понуђача КНЕЗ ПЕТРОЛ ДОО,
Батајница, комисија је у свом раду уочила рачунске грешке, а исте су се огледале у

разликама између јединичних и укупних цена позиција. Наиме, код тачке 5. обрасца
понуде која се односи на опис предмета набавке за ставку "Безоловни моторни
бензин евро премијум БМБ 95" уписана је цена по јединици мере од 12158 динара
што у укупном износу ове позиције износи 618.842,2О динара, уместо укупног износа
од 618.859,17 како је уписано, код тачке 5. обрасца понуде која се односи на опис
предмета набавке за ставку "Евро ДИЗЕЛ" уписана је цена по јединици мере од
129,92 динара што у укупном износу ове позиције износи 2.598.4ОО,ОО динара,
уместо укупног износа од 2.598.333,ЗЗ како је уписано, код тачке 5. обрасца понуде
која се односи на опис предмета набавке за ставку "Аутогас ТНГ" уписана је цена по

јединици мере од 63,67 динара што у укупном износу ове позиције износи 604.865,ОО
динара, уместо укупног износа од 604.833,ЗЗ како је уписано. Узевши у обзир напред
наведено, укупна вредност предметне понуде без ПДВ–а износи З.822.1О7,2О, уместо
укупне вредности од 3.822.О25,83 како је уписано. У складу са чланом 93. Закона о

јавним набавкама наведеном понуђачу је упућен допис, односно Захтев за исправку
рачунске грешке број 01-1120 од 14.06.2019.године, којим се захтева сагласност за
исправу истих, а на начин како је наведено. Комисија је застала са радом до
изјашњавања понуђача. Понуђач КНЕЗ ПЕТРОЛ ДОО, Батајница је у остављеном
року доставио Сагфласност на исправку уочене рачунске грешке број 01–1122 од
17.06.2019године, а на начин како је наведено. Комисија је наставила са радом
17.06.2019.године и након исправке рачунских грешака уз сагласност понуђача,
установила је да је понуда понуђача КНЕЗ ПЕТРОЛ ДОО, Батајница, поред тога што
је благовремена и одговарајућа и прихватљива. Подаци из понуде (након
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исправљања рачунске грешке):
Назив понуђача: КНЕЗ ПЕТРОЛ ДОО, Батајница
Број под којим је понуда заведена: 01-1110 од 12.06.2019.год.
Заводни број понуде понуђача: 1268/ЈН од 11 .06.2О19.године
Начин наступања: Самостално
Услови плаћања: Одложено 15 дана
Рок важења понуде: 30 дана.
Рок испоруке добара: Сукцесивно у складу са захтевом Наручиоца
Укупна вредност понуде без ПДВ—а: 3.822.1О7,2О
Укупна вредност понуде са ПДВ–ом: 4.586.528,64

12. Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.
13. Мишљење комисије о разлозима који су узроковали подношење једне понуде ипредлог мера које треба предузети да се у наредним поступцима обезбедиконкуренција у поступку: Комисија је мишљења да је разлог за подношење једнепонуде мањи обим набавке добара у предметној јавној набавци и специфичностпредметних добара. Наиме, захтевана добра су дизел гориво и моторни бензин и аутогасТНГ, а један од услова за учешће је да понуђач због специфичности посла наручиоцапоседује најмање једну бензинску станицу на територији општине Врњачка Бања. Собзиром да на територији општине постоји неколико бензинских станица, које су увласништву свега три предузећа, смањен је и број потенцијалнихпонуђача.У предметном поступку је обезбеђена конкуренција јер је позив упућен путем е–маила наадресе три потенцијална понуђача. Повећање конкуренције у наредним поступцимамогуће је постићи смањењм рока плаћања, с обзиром да је један од потенцијалнихпонуђача поставио питање у том погледу.

14. Предлог комисије за јавну набавку:
У складу са стручном оценом понуде и напред наведеним чињеницама, узевши у обзир да јекритеријум за доделу уговора најнижа понуђена цена и да је понуђач „Кнез Петрол" доо,Батајница, Београд поднео благовремену, одговарајућу и прихватљиву понуду и да је наведенапонуда једина која је пристигла, Комисија предлаже наручиоцу доношење одлуке о доделиуговора и закључење уговора о јавној набавци добара “Дизел горива и моторног бензина"ЈНМВ бр. 2/2019 са понуђачем „Кнез Петрол" доо, Батајница, Београд.

На основу напред изнетогдонета је Одлука као у диспозитиву.
/; [админдћх/ ·“Директођзпредузећа
„ 2.511" “5
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ИвицаЊашзтбмастејгинж. шумарства

Доставити:

— Служби за јавне набавке,
– Понуђачу (поштом — препоручено са повратницом):" Кнез Петрол" доо, Царице Јелене 28, 11273 Батајница
– архиви.
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