ЈКП“12СЕПТЕМБАР“
							
Адреса: Светосавска 6
Број: 776/17
Датум: 17.05.2017.године
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', број 68/2015) и Извештаја Комисије за јавне набавке бр.775/17  од 17.05.2017.године директор доноси:
О Д Л У К У
о додели уговора

БИРА СЕ КАО НАЈПОВОЉНИЈА понуда за набавку горива бр.524/јн од 10.05.2017. године ,понуђача „Кнез  петрол“ д.о.о. Батајница,Царице Јелене 28 .ПИБ:103223995,МБ:17535439,рачун бр.105-565009-77 код АИК банке,која је код ЈКП“12септембар“Бајина Башта ,заведена 12.05.2017.год .под бр.737/17.
О б р а з л о ж е њ е
Наручилац је дана 05.04.2017. године донео одлуку о покретању отвореног поступка бр. 3/17,заведену под бројем 514/17, за јавну набавку горива и мазива.
За наведену јавну набавку наручилац је дана 07.04. 2017. године, објавио позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки и на Порталу службених гласила Републике Србије и базе прописа.
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца поднете  су за Партију 1нафтни деривати (горива) 2 понуде,за партију 2 препарати за подмазивање 1 понуда.
Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила стручној оцени понуда и сачинила извештај о истом.
У извештају о стручној оцени понуда бр. 775/17  од 17.05.2017. године, Комисија за јавне набавке је констатовала следеће:
1.	Подаци о јавној набавци:
Предмет јавне набавке:набавка  набавка горива и мазива ,горива 09100000 и производи од нафте ,угља и уља 09200000.
Редни број јавне набавке:ОП  3/17
Износ планираних средстава за јавну набавку: 7.500.000,00
Подаци о апропријацији у буџету, односно финансијском плану:  конто 5130 у финансијском плану за 2017 годину.
Процењена вредност јавне набавке 
(без ПДВ-а): 7.500.000,00
Евентуална одступања од плана набавки
са образложењем: __________________________________________________________________

2.	Подаци о наручиоцу са којим се заједнички спроводи поступак јавне набавке (у складу са чланом 50. Закона):
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
а) Основни подаци о понуђачима и понудама:Партија 1-Нафтни деривати (горива),процењена вредност 6.900.000,00 дин.
Назив/име понуђача
Број под којим је понуда заведена
Датум и час пријема понуде
„КНЕЗ ПЕТРОЛ“ БАТАЈНИЦА
737/17
13.05.2017. 10.45. ч
„МИФ ПЕТРОЛ“БАЈИНА БАШТА
739/17
13.05.2017. 11.50. ч

б) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:

Назив/име понуђача чија је понуда одбијена
Разлози одбијања понуде
Понуђена цена
„МИФ ПЕТРОЛ“БАЈИНА БАШТА
Понуда је неодговарајућа
5.956.900,00 дин.



Понуда понуђача „Миф петрол“Бајина Башта  одбија се на основу члана 106.ЗЈН као неодговарајућа.
Наручилац ће одбити понуду ако
1)понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће
2)понуђач не докаже да испуњава додатне услове
5)понуда садржи друге недостатке  због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде 
Понуда понуђача „Миф петрол“ Бајина Башта одбија се као неодговарајућа на основу члана 106 ЗЈН тачка 1,2 и 5 јер понуђач није попунио,печатирао и потписао модел уговора иако је то наведено као обавеза понуђача у делу конкурсне документације 8.2.3. Образац тачка 12 Модел уговора.
Понуда понуђача „Миф петрол“ Бајина Башта одбија се као неодговарајућа јер понуђач није доказао да подизвођач (МОЛ Србија) испуњава прописне обавезне услове конкурсне документације наручиоца јер за истог нису достављени Обрасци прописани конкурсном документацјом као обавезни за достављање уколико се наступа са подизвођачем и то
Образац бр.5-Изјава о поштовању обавеза, Образац бр.6-Изјава о независној понуди,Образац бр.7-Изјава о испуњавању додатних услова.
Понуда понуђача „Миф петрол“Бајина Башта одбија се као неодговарајућа јер понуђач није доказао да испуњава додатне услове прописане конкурсном документацијом и то
Поседовање најмање једне бензинске станице за сва добра из обрасца бр.2.техничке спецификације на сваком од наведених путних праваца Град Београд,Нови Сад-Суботица,Ужице-Крушевац,Ниш-Врање.
У делу конкурсне документације 4.2.5. Доказивање испуњености  додатних услова за чланове групе понуђача и подизвођача јасно је наведено да уколико се подноси понуда са подизвођачем,понуђач мора да испуњава све додатне услове ,а подизвођач оне за које му је поверено извршење јавне набавке.Из свега достављеног није јасно који део посла је поверен подизвођачу ни у којем проценту,те није јасна улога наведеног подизвођача у реализацији предметне јавне набавке те ни који додатни услов испуњава понуђач а који подизвођач.
Не поседовање сертификата прописаних као додатни услов за учешће у предметној набавци који се односе на социјална и еколошка питања.
-Сертификат понуђача OHSAS 18001 за систем менаџмента заштите здравља и безбедности на раду
-Сертификат понуђача ISO 14001 за систем менаџмента заштите животне средине.

ц) Детаљно образложење начина утврђивања неуобичајено ниске цене (ако је иста разлог одбијања понуде):
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

4. Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена.
а) Ранг листа понуђача (у случају примене критеријума најнижа понуђена цена):

Назив/име понуђача
Понуђена цена (без ПДВ-а)
1.
„КНЕЗ ПЕТРОЛ“ БАТАЈНИЦА
6.313.350,00 дин.
2.



б) Начин примене методологије доделе пондера (у случају примене критеријума економски најповољнија понуда):
1. елемент критеријума; 

број пондера  
2. елемент критеријума :

број пондера  
3.	елемент критеријума : 

број пондера  



                Елементи       
                критеријума

      Назив
      понуђача
Цена/дин
Удаљеност /км
Услови плаћања/дана
Редовна испорука/ч
1.





2.






Комисија је после стручне оцене понуда у Извештају о стручној оцени понуда, констатовала да уговор треба доделити понуђачу: „КНЕЗ ПЕТРОЛ“Д.О.О.БАТАЈНИЦА


 Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а): 6.313.350,00 дин.
 Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом): 7.576.020,00 дин.

5.а) Основни подаци о понуђачима и понудама:Партија  2-Препарати за подмазивање,процењена вредност 600.000,00 дин.

Назив/име понуђача
Број под којим је понуда заведена
Датум и час пријема понуде
„ТЕХНОМОБИЛ“ДОО БАЈИНА БАШТА
738/17
12.05.2017. 11.45.ч

б) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:
Назив/име понуђача чија је понуда одбијена
Разлози одбијања понуде
Понуђена цена



ц) Детаљно образложење начина утврђивања неуобичајено ниске цене (ако је иста разлог одбијања понуде):
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

6. Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена.
а) Ранг листа понуђача (у случају примене критеријума најнижа понуђена цена):

Назив/име понуђача
Понуђена цена (без ПДВ-а)
1.
„ТЕХНОМОБИЛ“ДОО БАЈИНА БАШТА
542.018,00 дин.
2..



б) Начин примене методологије доделе пондера (у случају примене критеријума економски најповољнија понуда):
1. елемент критеријума; 

број пондера  
2. елемент критеријума :

број пондера  
4.	елемент критеријума : 

број пондера  



                Елементи       
                критеријума

      Назив
      понуђача




1.





Комисија је после стручне оцене понуда у Извештају о стручној оцени понуда, констатовала да уговор треба доделити понуђачу: „ТЕХНОМОБИЛ“ДОО БАЈИНА БАШТА

 Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а): 542.018,00 дин.
 Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом):650.421,60 дин.

Директор је прихватио предлог Комисије за јавне набавке о избору најповољније понуде, и донео одлуку о додели уговора као у изреци ове одлуке.








ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке понуђач може 
поднети захтев за заштиту права 
у року од 10 дана од дана пријема исте.
Надлежни орган наручиоца
____________________________

Доставити:                                         Директор Дејан Филиповић, дипл.инд.мен.
- свим понуђачима
- за документацију                                                 

