
Наручилац: ОПШТИН
23272 Нови Бечеј, Жарка Зрењанина број 8

Број ЈНМВ: IV 04-404-1/3-2018 
Датум:02.04.2018. године 
 
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл
Извештаја о стручној оцени понуда број 
Нови Бечеј  д о н о с и  
 

о додели уговора о јавној набавци

Додељује се уговор за јавну набавку горива по партијама за потребе општине Нови Бечеј
партије, понуђачу ГП Нови Бечеј ДОО
 

 

Наручилац је дана 20.03.2018. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке
вредности број IV 04-404-1/3-2018 
Бечеј. 
 
Наручилац је дана 21.03.2018. године 
на Порталу јавних набавки ина

Позива, до истека рока за подношење понуда, 
од партија. 
 
Поступакотварања понуда јеспроведен у просторијама
Након спроведеног отварања понуда
сачинила извештај о томе. 
 
У Извештају о стручној оцени понуда бр
констатовала следеће: 
 
1. Врста поступка: jавнaнабавкaмалевредности

 

Предмет ЈНМВ - добра:Набавка горива по партијама за потребе општине Нови Бечеј

Редни број ЈНМВ IV 04-404-1/3-201

 

2. Процењенавредностјавненабавке

3.000.000,00динарабез ПДВ-а, односно по партијама

    - Партија број 1 -  Бензин – Евро Премијум БМБ 

    - Партија број 2 -  Евро Дизел 1.

    - Партија број 3 -  Ауто Гас ТНГ 560.000,00 динара

 
РепубликаСрбија 

АутономнаПокрајинаВојводина 
ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ 

Наручилац: ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ 
23272 Нови Бечеј, Жарка Зрењанина број 8 

 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015
Извештаја о стручној оцени понуда број IV 04-404-1/3-2018 од 30.03.2018. године,

О Д Л У КУ  
о додели уговора о јавној набавци 

 
набавку горива по партијама за потребе општине Нови Бечеј

ГП Нови Бечеј ДОО, МилорадаПоповаброј 12, Нови Бечеј.

О б р а з л о ж е њ е 
 

. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке
8 за набавку добара: горива по партијама

године поставио Позив за подношење понуда 
наинтернетстраницинаручиоца:www.novibecej.rs

стека рока за подношење понуда, на адресу наручиоца приспел

јеспроведен у просторијаманаручиоцадана29.03.2018
Након спроведеног отварања понуда, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и 

звештају о стручној оцени понуда бројIV 04-404-1/3-2018од 29.03

jавнaнабавкaмалевредности. 

:Набавка горива по партијама за потребе општине Нови Бечеј

2018,у Плану јавних набавки ОпштинеНовиБечеј: 1.1.2

Процењенавредностјавненабавке: укупна процењена вредност јавне набавке је 

односно по партијама: 

Евро Премијум БМБ 1.250.000,00 динара без ПДВ

.190.000,00 динара без ПДВ-а, 

Ауто Гас ТНГ 560.000,00 динара без ПДВ-а. 

2012, 14/2015 и 68/2015) и 
. године, председник Општине 

набавку горива по партијама за потребе општине Нови Бечеј, за све три 
, Нови Бечеј. 

. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале 
горива по партијама за потребе општине Нови 

поставио Позив за подношење понуда и Конкурсну документацију 
www.novibecej.rs. На основу наведеног 

приспела је поједнапонуда за сваку 

.2018. године у 12,00 часова. 
је приступила стручној оцени понуда и 

3.2018. године, Комисијаје 

:Набавка горива по партијама за потребе општине Нови Бечеј. 

ОпштинеНовиБечеј: 1.1.2. 

роцењена вредност јавне набавке је 

без ПДВ-а, 



3. Основниподаци о понуђачима:благовремено, до 11,00 часова 29.03.2018. године,јепримљена по једна 

понуда за сваку од партија. Све понуде је поднео самостално понуђач ГП Нови Бечеј ДОО, Милорада 

Попова 12, Нови Бечеј. 

 

Неблаговремених понуда није било. 

 

4. Понудекојесуодбијене, разлозизањиховоодбијање и понуђенаценатихпонуда: / 

 

5. Акојепонудаодбијеназбогнеуобичајенонискецене, детаљнообразложење – 

начиннакојијеутврђенатацена: / 

 

6. Приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда уочена је рачунска грешка 

код укупне цене без ПДВ-а у Партији број 1 и у Партији број 3. Наручилац је, уз сагласност понуђача у 

складу са чланом 93. став 4. Закона о јавним набавкама, исправио уочену грешку. 

 

7.Критеријум за оцењивање и рангирање понуда јеекономски најповољнија понуда. Критеријум је исти 

за све три партије.Елементи наведеног критеријума, који ће секористити при оцењивању и рангирању 

понуда су:  

               - распрострањеност мреже (РМ).........................................................50 пондера 

 - понуђена јединична цена горива(ПЈЦ)............................................20 пондера 

 - број бензинских станица на територији Србије (ББС)......................30 пондера 

Укупно (УБ).................................................................................100 пондера 

 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА  (УБ)  се израчунава на следећи начин:  УБ = РМ + ПЈЦ + ББС 

 

1)  РМ – РАСПРОСТРАЊЕНОСТ МРЕЖЕ 

     Највећи број пондера по наведеном елементу критеријума износи 50. 

 

Понуда понуђача који поседује или користи бензинску станицу у  

седишту Наручиоца, добија максимални број пондера....................................... 50 пондера, 

Напомена: Бензинска станица у седишту наручиоца подразумева објекат бензинске станице у 

грађевинском реону насеља Нови Бечеј. 

 

Понуда понуђача који поседује или користи бензинску станицу на удаљености  ДО 15 km од седишта 

Наручиоца добија ......................................................................... 15 пондера, 

 

Понуда понуђача који поседује или користи бензинску станицу  

на удаљености ПРЕКО 15 km од седишта наручиоца добија ................................ 0 пондера. 

 

2)  ПЈЦ  - понуђена јединична цена горива: 

Највећи број пондера по овом елементу критеријума је 20. 

 

Број пондера на основу овог елемента критеријума израчунава се на следећи начин: 

ПЈЦ = 20 x најнижа понуђена јединична цена / понуђенa јединичнa ценa из понуде која се оцењује 

 

3) ББС - БРОЈ БЕНЗИНСКИХ СТАНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ СРБИЈЕ 



Број бензинских станица на територији Србије подразумева укупан број бензинских станица на 

територији Србије које понуђач поседује или користи. 

 

Највећи број пондера по овом елементу критеријума је 30. 

 

Број пондера на основу овог елемента критеријума израчунава се на следећи начин: 

ББС = 30 x понуђени број бензинских станица из понуде која се оцењује / највећи понуђени број 

бензинских станица 

 

Бодовање и оцењивање: 

За сваку од партија примљена је по једна понуда коју је поднео исти понуђач ГП „Нови Бечеј“ ДОО, који 

има бензинску станицу у седишту наручиоца па за распрострањеност мреже добија максималних 50 

пондера. С обзиром на то да је једина понуда која се оцењује, и за друга два елемента критеријума за 

сваку од три партије добија максималан број пондера – за понуђену јединичну цену горива 20 пондера 

и за број бензинских станица на територији Србије 30 подера. Укупно: 50 + 20 + 30 = 100 пондера. 

 

Комисија, након спроведеног оцењивања понуда, констатује да је наручилац примио по једну 

прихватљиву понуду за сваку од партија и да зато нема места за рангирање понуда. За сваку од партија 

понуду је поднео исти понуђач. Комисија предлаже наручиоцу да уговоре за јавну набавку горива по 

партијама за потребе општине Нови Бечеј за Партију број 1, за Партију број 2 и за Партију број 3 

додели понуђачу ГП Нови Бечеј ДОО, Милорада Попова 12, Нови Бечеј са понуђеном ценом: 

 

 - за Партију број 1 – 116,67 динара без ПДВ-а, односно 140,00 динара са ПДВ-ом (јединичне цене) и 

укупном ценом 1.166.700,00 динара без ПДВ-а, односно 1.400.000,00 динара са ПДВ-ом; 

 - за Партију број 2 - 125.00 динара без ПДВ-а, односно 150,00 динара са ПДВ-ом (јединичне цене) и 

укупном ценом 1.125.000,00 динара без ПДВ-а, односно 1.350.000,00 динара са ПДВ-ом; 

 - за Партију број 3 - 60,42 динара без ПДВ-а, односно 72,50 динара са ПДВ-ом (јединичне цене) и 

укупном ценом 483.360,00 динара без ПДВ-а, односно 580.000,00 динара са ПДВ-ом. 

 

Укупна понуђена цена за све три партије је 2.775.060,00 без ПДВ-а, односно 3.330.000,00 са ПДВ-ом. 

 

Конкурсном документацијом за предметну набавку је предвиђено да наручилац може пре доношења 

одлуке о додели уговора да тражи од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија да достави на 

увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова чију су испуњеност 

понуђачи доказали Изјавом о испуњавању услова. Комисија за предметну набавку је сагласна да од 

понуђача најповољније понуде то неће тражити. 

 

8.У складу са чланом 112. став 2. тачка 5. Закона о јавним набавкама наручилац може закључити 

уговоре пре истека рока за подношење захтева за заштиту права. 

Из наведених разлога и у складу са чланом 108. став 1. Закона о јавним набавкама одлучено је као у 
диспозитиву ове одлуке. 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове одлуке понуђач може наручиоцуподнети захтев за заштиту 
права у року од 5 (пет)дана од дана објављивања Одлуке на Порталу јавних набавки, уз уплату 
60.000,00 динара, сврха уплате: ЗЗП, назив наручиоца, број или ознака набавке поводом које се 
подноси захтев за заштиту права, прималац: Буџет Републике Србије, шифра плаћања: 253 или 153, 
рачун 840-30678845-06 са позивом на број одобрења: Број или ознака јавне набавке. 



 
На основу члана 108. став 5. Закона о јавним набавкама ова одлука се објављује на Порталу јавних 
набавки и на интернет страници Наручиоца у року од три дана од дана доношења. 
 
 
 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
 
 _____________________ 
Саша Максимовић 

 


