Наручилац

Национални истраживачко-образовни центар иновационих
технологија у пољопривреди- Agro Campus - Темерин

Адреса

Индустријска зона бб

Место

21235 Темерин

Број одлуке

124-2-ЈНМВ-2020

Датум

14.05.2020. године

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/12, 14/2015 и
68/2015, у даљем тексту: Закон) директор Агро Кампуса доноси доноси:
ОДЛУКУ
о додели уговора
Уговор за јавну набавку добара – горива и мазива број 2/2020, додељује се понуђачу
НИС а.д. , Народног фронта 12, Нови Сад који је поднео понуду број 121-2-ЈНМВ-2020-П1 од
12.05.2020. године.
Образложење
Наручилац је дана 28.04.2020. године донео одлуку о покретању поступка
бр. 99-2-ЈНМВ-2020 за јавну набавку мале вредности за добра, горива и мазива, редни број
ЈН – 2/2020. За наведену јавну набавку наручилац је позив за подношење понуда и конкурсну
документацију објавио на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке и на сајту Агро
Кампуса.
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоцa приспеле су 2 понуде..
Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила стручној
оцени понуда и сачинила извештај о истој.
У извештају о стручној оцени понуда бр. 123-2-ЈНМВ-2020 од 14.05.2020. године,
Комисија за јавне набавке је констатовала следеће:
1) предмет јавне набавке:
добра – горива и мазива, : 09132100 – Безоловни бензин, 09134200-Дизел гориво;
24951100-Мазива,
2) податке из плана набавке који се односе на предметну јавну набавку:
Позиција у плану набавки: 4, сопствена средства
Позиција у финансијском плану: редни број 4.1., конто 5130
3) процењену вредност јавне набавке:
1.500.000,00 динара (без ПДВ-а),
4) евентуална одступања од плана набавки са образложењем:

5) ако је спроведен поступак који није отворен или рестриктивни поступак, разлоге и
околности које оправдавају примену тог поступка:
6) ако се поступак јавне набавке спроводи заједно са другим наручиоцем у складу са
чланом 50. овог закона, основне податке о том наручиоцу:
Наручилац ову јавну набавку спроводи самостално
7) основне податке о понуђачима;
Позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки и на сајту Агро Кампуса, а
пристигле су 2 понуде:
1. 121-2-ЈНМВ-2020-П1 НИС а.д. , Народног фронта 12, Нови Сад од 12.05.2020. године
у 10,00 часова
2. 121-2-ЈНМВ-2020-П2 ЛУКОИЛ СРБИЈА а.д., Булевар Михаила Пупина 165д,Нови
Београд од 12.05.2020. године у 15,00 часова
Неблаговремене понуде: Нема неблаговремених понуда.
8) понуде које су одбијене, разлоге за њихово одбијање и понуђену цену тих понуда:
9) ако је поднета само једна понуда, мишљење комисије о разлозима који су узроковали
подношење једне понуде и предлог мера које треба предузети да се у наредним
поступцима обезбеди конкуренција у поступку:
10) ако су све понуде неодговарајуће или неприхватљиве мишљење комисије о разлозима
који су узроковали подношење таквих понуда и опис начина на који је одређена
процењена вредност:
11) ако је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно образложење - начин на
који је утврђена та цена;
12) начин примене методологије доделе пондера:
Критеријуми за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена.
Назив/име понуђача
1. 121-2-ЈНМВ-2020-П1 НИС а.д. , Народног фронта 12, Нови
Сад од 12.05.2020. године у 10,00 часова

Понуђена цена без
ПДВ-а
967.665,35 динара

2. 121-2-ЈНМВ-2020-П2
ЛУКОИЛ СРБИЈА а.д., Булевар
1.000.451,05 динара
Михаила Пупина 165д,Нови Београд од 12.05.2020. године у
15,00 часова
13) назив понуђача коме се додељује уговор, а ако је понуђач навео да ће набавку извршити
уз помоћ подизвођача и сваки део уговора који ће извршити подизвођач.
Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за стручну оцену понуда у
отвореном поступку број 2/2020 за набавку добара, горива и мазива и донело одлуку да се

уговор додели понуђачу НИС а.д. , Народног фронта 12, Нови Сад , који ће услугу
извршити без подизвођача.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права. Захтев за заштиту права се
предаје наручиоцу у року од 5 дана од дана објављивања ове Одлуке на Порталу јавних набавки.
Копија Захтева за заштиту права се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у
поступцима јавних набавки.

Одговорно лице:
Директор
Агро
ДВМ Ивица Јожеф

Кампуса

