Број: 1341
Датум: 27. 10. 2015. год.
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015
и 68/2015), декан Педагошког факултета у Врању доноси:
ОДЛУКУ
о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности бр. 2/2015
набавка лож уља за потребе Педагошког факултета у Врању
БИРА СЕ КАО НАЈПОВОЉНИЈА понуда понуђача „МИЛЕТИЋ ПЕТРОЛ“ д.о.о. из
Параћина број 1321 од 23. 10. 2015. године и ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР о јавној набавци мале
вредности.
Уговор о јавној набавци са наведеним понуђачем биће закључен у складу са чл. 112. ст. 1.
и чл. 113. ЗЈН.
Образложење
Наручилац је дана 16. 10. 2015. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке
мале вредности бр. 1260 за јавну набавку лож уља за потребе Педагошког факултета у Врању,
број 2/2015, процењене вредности 4.500.000,00 динара (без ПДВ-а).
Наручилац је Позив за прикупљање понуда упутио једном потенцијалном понуђачу
електронском поштом и огласио на Порталу Управе за јавне набавке и свом сајту 16. 10. 2015.
године.
Рок за прикупљање понуда био је 26. 10. 2015. године до 10 сати, а јавно отварање истога
дана у 10,30.
Након спроведеног јавног отварања понуда Комисија за јавну набавку је сачинила
Извештај о стручној оцени понуда бр. 1340 од 27. 10. 2015. године.
На основу свега изложеног и спроведеног констатујем следеће:
1. Рок за подношење понуда, у складу са конкурсном документацијом, био је 26. 10. 2015.
године до 10 сати, до када су пристигле три благовремене понуда и то:
Ред. бр.

Бр. под којим је
понуда заведена

1.
2.
3.

1321
1322
1332

Назив или шифра понуђача

„Милетић петрол“ д.о.о. Параћин
„Еуро мотус“ д.о.о. Београд
„НИС“ Београд

Неблаговремених понуда није било.

Датум
пријема понуде

Час
пријема понуде

23. 10. 2015.
23. 10. 2015.
26. 10. 2015.

10,00
10,00
8,45

2. Прихватљиве су понуде следећих понуђача:
Назив или шифра понуђача:
Број под којим је понуда заведена:
Понуђена цена са ПДВ-ом:
Други подаци из понуде:

„Милетић петрол“ д.о.о. Параћин
1321 од 23. 10. 2015.
4.315.680,00
/

Назив или шифра понуђача:
Број под којим је понуда заведена:
Понуђена цена са ПДВ-ом:
Други подаци из понуде:

„Еуро мотус“ д.о.о. Београд
1322 од 23. 10. 2015.
4.562.400,00
/

Назив или шифра понуђача:
Број под којим је понуда заведена:
Понуђена цена са ПДВ-ом:
Други подаци из понуде:

„НИС“ Београд
1332 од 26. 10. 2015.
4.810.400,00
/

3. Комисија је све прихватљиве понуде вредновала и упоређивала применом критеријума
најниже понуђене цене и рангирала вредноване понуде на следећи начин:
Ред.
Бр.
1.
2.
3.

ПОНУЂАЧ
„Милетић петрол“ д.о.о. Параћин
„Еуро мотус“ д.о.о. Београд
„НИС“ Београд

ПОНУЂЕНА ЦЕНА
са ПДВ-ом
4.315.680,00
4.562.400,00
4.810.400,00

На основу стручне оцене понуда по критеријуму најниже понуђене цене, Комисија је
предложила декану Педагошког факултета у Врању да као најповољнију понуду изабере
понуду понуђача „МИЛЕТИЋ ПЕТРОЛ“ д.о.о. из Параћина.
На основу свега изложеног, односно након спроведеног целокупног поступка јавне
набавке мале вредности одлучено је као у диспозитиву одлуке.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке понуђач може наручиоцу поднети захтев за заштиту права у року од пет дана
од дана објављивања на Порталу јавних набавки. Копија захтева истовремено се доставља и
Републичкој комисији за заштиту права.
Декан
Проф. др Сунчица Михаиловић, с.р.

2

