
Република Србија
Први основни суд у Београду

                  Су IV 22-5-9/2020
Дана, 19.03.2020.године

Београд, Булевар Николе Тесле 42а
                              ЈГ

На  основу  члана  107. и  108.  Закона  о  јавним  набавкама  (''Сл. гласник  РС''
бр.124/12,14/15, 68/15), Председник Првог основног суда у Београду, доноси 

О Д Л У К У
о додели уговора 

За јавну набавку  мале вредности  набавка добара -  нафтних  деривата, редни број
05/20 за  потребе Првог основног суда у Београду.

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу НИС а.д. Нови Сад, Народног Фронта бр.12,
21000  Нови  Сад,  који  је  самостално  доставио  понуду број  Dwn122300/12-
izj/128/2020 од 14.03.2020.  године, код наручиоца заведену под бројем: Су IV 22-5-
6/2020  дана 17.03.2020. године,  са   укупном понуђеном ценом  која  износи
524.040,00  динара без  ПДВ-а,  односно  628.860,00  динара  са ПДВ-ом,  роком
плаћања 15 дана, роком важења понуде 30 дана од дана јавног отварања понуда и
укупним бројем пондера 100. 

1.Предмет јавне набавке: 
набавка добара нафтних деривата.

2.Назив и ознака из општег речника набавке: 
- 09000000 нафтни деривати, гориво, електрична енергија и други извори енергије.
   
3.Подаци из плана набавки: 
Плаћање се врши са економске класификације 426410 - издаци за гориво, а јавна
набавка је предвиђена и у плану набавки Првог основног суда у Београду за 2020.
за годину.
4.Процењена вредност јавне набавке: 
600.000,00 динара без ПДВ-а.

О б р а з л о ж е њ е

Решењем  о  образовању  Комисије број  Су IV 22-5-1/2020  од  06.03.2020.године,
образована је Комисија за јавну набавку, у саставу: 

     - Јеленка Грба - члан 
           - Немања Ђурић - заменик члана
           - Софија Илић - члан 
           - Стеван Кришко - заменик члана
           - Јелена Бошковић - члан

     - Биљана Селечанин - заменик члана
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У складу са  Одлуком  о  покретању поступка  јавне набавке мале вредности број
05/20 набавка добара нафтних  деривата, заведене под бројем Су IV 22-5/2020,  од
06.03.2020. године Први основни суд у Београду је дана 09.03.2020. године објавио
Позив број  Су IV 22-5-4/2020 за подношење понуда и конкурсну документацију на
Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца, у коме је наведено да је
рок за достављање  понуда 17.03.2020. године закључно са 12:00 часова, као и да ће
се јавно отварање понуда обавити последњег дана рока за подношење пoнуда,  а
након  истека  рока  за  подношење  понуда са  почетком  у  12:30 часова, и  то у
просторијама Првог основног суда у Београду, Булевар Николе Тесле бр.42а, Нови
Београд у канцеларији С.44 сутерен зграде.

Комисија за јавну набавку је дана 17.03.2020. године, са почетком у 12:30 часова, у
саставу од три члана,  приступила јавном отварању понуда у просторијама  Првог
основног  суда  у  Београду,  Булевар  Николе  Тесле бр.42а,  Нови  Београд  у
канцеларији С.44 сутерен зграде.

5.  Комисија је констатовала    да       је б  лаговремено, тј. до   17.03.2020  . године до
1  2:0  0 часова,     примљен  а  једна   понуд  а   следећ  ег   понуђача, и то:

Р.б
број под 

којим је понуда заведена
назив понуђача

датум
пријема

час
пријема

1  Су IV 22-5-6/2020 НИС а.д. Нови Сад 17.03.2020. 09:30

12.  Назив  понуђача,    односно  шифра    понуђача  ,    број  под  којим  је  понуда
заведена,     цена и други подаци из понуде  :
 Понуђач НИС а.д. Нови Сад, Народног Фронта  бр.12, 21000 Нови Сад
заводни број наручиоца Су IV 22-5-6/2020
датум завођења код наручиоца 17.03.2020. године
време завођења код наручиоца 9:30
број понуде Dwn122300/12-izj/128/2020
датум понуде 14.03.2020. године
укупна понуђена цена 524.040,00

динара без ПДВ-а
628.860,00

динара са ПДВ-ом
 Цена укупно пондера 40 пондера

Развијеност продајне мреже на 
територији града Београда укупно 
пондера

60 пондера

Укупан број пондера укупно 100 пондера

Испорука се врши БС НИС-а

рок важења понуде 30 дана
рок плаћања 15 дана
даје понуду самостално 
Број продајних места на територији 
Београда

66

8. Неблаговремене понуде  : Није било.

Елементи критеријума који се бодују при оцењивању понуда су цена и развијеност
продајне  мреже  на  територији  града  Београда. Сваком  од  наведених  елемената
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критеријума Наручилац одређује релативан значај - пондер, тако да укупни збир
пондера износи 100.

 9.  Критеријум за   избор економски најповољније понуде:
Елементи  критеријума  који  ће  се  бодовати  при  оцењивању  понуда  су  цена  и
развијеност продајне мреже на територији града Београда.
Сваком од наведених елемената критеријума Наручилац одређује релативан значај
- пондер, тако да укупни збир пондера износи 100.

Ред бр. Врста критеријума Број пондера

1. Цена 40
2. Развијеност продајне мреже на територији града 

Београда
60

УКУПНО 100

Приспеле  понуде  Понуђача  биће  рангиране  по  наведеним  критеријумима,  уз
формирање ранг листе Понуђача.

Пондерисање понуда ће се вршити на следећи начин:
Цена:
Број пондера = (најнижа цена/цена понуде) х 40 пондера

Као цена из понуде узима се укупна цена без ПДВ-а.
Развијеност продајне мреже на територији града Београда:
Број пондера = (број продајних објеката/највећи број продајних објеката) х 
60 пондера

Број  продајних  објеката  на  територији  града  Београда  Понуђач  доказује
достављањем списка бензинских станица са седиштем (адресом) за сваки објекат.
Цена:
Број пондера = ( 524.040,00/524.040,00) х 40 пондера = 40
Развијеност продајне мреже на територији града Београда:
Број пондера = (66/66) х 60 пондера = 60
УКУПНО: 100 пондера

9.     Ранг листа Понуђача     укупан број пондера

Назив Понуђача
Укупан број

пондера:

Нис а.д. Нови Сад, ул. Народног фронта 12, 21000 Нови Сад 100

10.Уочени    недостаци  примљених  понуда  (докази  који  нису  приложени  уз
понуду): нема

1  1  . Примедбе представника понуђача на поступак отварања понуда  : није било
присутних представника понуђача.

12.  По извршеном прегледу и стручној оцени достављен  их   понуд  а   Комисија за
јавну набавку је     констатовала   следеће:
 Понуда понуђача НИС а.д. Нови Сад, ул. Народног Фронта  бр.12, 21000 Нови Сад
је  одговарајућа
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заводни број код наручиоца Су IV 22-5-6/2020
датум завођења код наручиоца 17.03.2020. године
време завођења код наручиоца 9:30
број понуде Dwn122300/12-izj/128/2020
датум понуде 14.03.2020. године
укупна понуђена цена 524.040,00

динара без ПДВ-а
628.860,00

динара са ПДВ-ом
 Цена укупно пондера 40 пондера

Развијеност продајне мреже на 
територији града Београда укупно 
пондера:

60 пондера

Укупан број пондера укупно 100 пондера

Испорука се врши БС НИС-а

рок важења понуде 30 дана
рок плаћања 15 дана
даје понуду самостално 
Број продајних места на територији 
Београда

66

13.     На основу спроведеног поступка јавног отварања понуд  а  , извршеног 
прегледа и стручне оцене ист  их  , 
Комисија за јавну набавку је изнела мишљење да су у овој јавној набавци испуњени
услови за избор одговарајуће понуде и препоручила је наручиоцу да сагласно члану
107. Закона о јавним набавкама, (''Службени гласник  РС'', бр. 124/12, 14/15, 68/15),
додели уговор понуђачу, НИС а.д. Нови Сад, Народног Фронта  бр.12, 21000 Нови
Сад,  који  је  самостално  доставио  понуду број Dwn122300/12-izj/128/2020 од
14.03.2020.  године,  код наручиоца  заведену под бројем:  Су IV 22-5-6/2020 дана
17.03.2020. године, са укупном понуђеном ценом која износи 524.040,00 без ПДВ-а,
динара односно  628.860,00  динара  са ПДВ-ом,  роком плаћања 15 дана,  роком
важења понуде 30 дана од дана јавног отварања понуда, и  укупним бројем пондера
100. 
Одговорно  лице  наручиоца  прихватило  је  предлог  Комисије  за  јавне  набавке,
донело је одлуку о додели уговора којом се УГОВОР ДОДЕЉУЈЕ Нис а.д. Нови
Сад, ул. Народног фронта 12,  21000 Нови Сад.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
против ове одлуке понуђач може наручиоцу поднети захтев за заштиту права у року од 5 дана од 
дана њеног објављивања на Порталу јавних набавки                                                                                  

 Одлуку објавити  :
у року од три дана од дана доношења,
-на порталу јавних набавки и 
- на интернет страници наручиоца
                   

                                                                  ПРЕДСЕДНИК  
                      ПРВОГ ОСНОВНОГ СУДА У БЕОГРАДУ

                                                                         судија Снежана Стевовић
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