Наручилац:
Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис“ Чачак
Адреса:
Цара Лазара 51, Чачак
Деловодни број: 470/15; ЈНМВ- 1Д-2019 (1.2.1)
Датум:
07.06.2019. године
На oснову члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.
124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда у поступку јавне
набавке мале вредности услуга бр. 470/14 ЈНМВ-1Д-2019 (1.2.1) од 05.06.2019. године,
доносим

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКА ДОБРА
ГОРИВА ДИЗЕЛ-БЕНЗИН
ДОДЕЉУЈЕ СЕ УГОВОР понуђачу ПД „HELION“ доо, ул. Градско шеталиште
61,Чачак, у свему према понуди број 42 од 04.06.2019. г.у поступку јавне набавке мале
вредности набавка добара горива дизел - бензин редни број ЈНМВ-1Д-2019 (1.2.1).

Образложење
Директор ЈКП Паркинг сервиса Чачак донео је дана 21.05.2019.г. Одлуку о покретању
поступка јавне набавке мале вредности набавка добара горива дизел - бензин редни број
470 од 21.05.2019. године.Процењена вредност јавне набавке 650.000,00 динара без ПДВ-а.
Назив и ознака из општег речника набавке 09134200- дизел гориво 09132100 – безоловни
бензин. Број набавке из Плана јавних набавки за 2019.годину-1.2.1. набавка добара горива
дизел - бензин .Позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки и сајту ЈКП
„Паркинг сервиса“ Чачак (www.parkingcacak.co.rs).
Комисија за јавну набавку у саставу Стојан Савић, Драган Грујовић и Небојша Петковић,
образована решењем директора ЈКП „Паркинг сервиса“ Чачак број 470/1 од 21.05.2019.године,
је дана 04.06.2019.године са почетком у 10,15 часова, извршила јавно отварање понуда и
приступила стручној оцени понуда о чему је 05.06.2019.године у складу са чл. 105 ЗЈН
сачинила Извештај о стручној оцени број 470/14 од 05.06.2019. године.
У извештају о стручној оцени понуда Комисија за јавну набавку је констатовано следеће:
Благовремено до задатог рока (04.06.2019.године до 10,00 часова) приспеле су 2 (две)
понуде и то:
1. Понуда понуђача КНЕЗ ПЕТРОЛ, Царице Јелене 28, Батајница
М.Б. 17535439, ПИБ 103223995, текући рачун 105-565009-77, AIK BANKA
2. Понуда понуђач PD HELION д.о.о., Градско шеталиште 61, Чачак
М.Б. 07570716, ПИБ 011297687,текући рачун 155-430-78 Halkbank A.D.
I
Све приспеле понуде су благовремене.
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II
У првој фази стручне оцене благовремено поднетих понуда, Комисија за јавну набавку
наручиоца испитивала је да ли поднете понуде садрже битне недостатке.
Прегледом и оценом (горе означених) понуда, Комисија за јавну набавку утврдила је следеће:
Понуда понуђач КНЕЗ ПЕТРОЛ, Царице Јелене 28, Батајница, садржи битне недостатке у
складу са чл.106 ст.1 тач.2) ЗЈН.
Понуда понуђача ПД „HELION“ доо, ул. Градско шеталиште 61,Чачак, је одговарућа у смислу
чл. 3. ст1. тач 32) јер садржи доказе о испуњености обавезних и додатних услова за учешће у
поступку јавне набавке захтеване конкурсне документације у складу са чл. 75 и 76. ЗЈН.
Наиме, у складу са ЗЈН и Правилником и обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину испуњености услова наручилац је
припремио конкурсну документацију и у делу IV Услови за учешће у поступку јавних
набавки из чл. 75 и 76. ЗЈН и упуству како се доказује испуњеност тих услова одредио
обавезне и додатне услове за учешће у предметном поступку јавне набавке од којих зависи
прихватљивост понуде, као и елементе које понуда мора да садржи, обзиром да понуда мора
да сачињена тако да је из ње могуће утврдити њену стварну садржину и да је могуће
упоредити је са другим понудама.
Конкретно а на основу непосредног увида у понуду тј. преглед поднете понуде
Комисија за јавну набавку утврдила је да у понуди понуђача КНЕЗ ПЕТРОЛ, Царице Јелене
28, Батајница, нису достављени докази о испуњености додатних услова за учешће у поступку
јавне набавке на начин како је предвиђено у упуству понуђачима како да сачине понуду која
представља саставни део конкурсне документације.
У делу испуњености додатних услова за учешће у поступку јавне набавке понуђача
КНЕЗ ПЕТРОЛ, Царице Јелене 28, Батајница, Комисија за јавну набавку непосредним увидом
у ,понуду тј. прегледом понуде утврдила је неиспуњеност додатних услова и то:
ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ- да понуђач располаже неопходним техничким капацитетом
односно да поседује најмање 2 (две) пумпне станице на територији Града Чачка на
максималној удаљености од 2 км ваздушне линије од локације ДЕПОА за одношење возила –
улица Страхињића Бана бб
Чланом 3. став 1. тачка 33 ЗЈН је прописано да је прихватљива понуда, понуда која је
благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не
ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ
процењене вредности јавне набавке.
Чланом 106. ст.1.тач.2) ЗЈН је прописано да ће наручилац одбити понуду ако понуђач не
докаже да испуњава додатне услове.
Чланом 107. ст.1. ЗЈН прописано је да је наручилац дужан да у поступку јавне набавке,
пошто прегледа и оцени понуде, одбије све неприхватљиве понуде.
Имајући у виду цитиране одредбе ЗЈН, те чињеницу да понуђач КНЕЗ ПЕТРОЛ, Царице
Јелене 28, Батајница, Чачак није испунио додатне услове, односно, да понуда има битне
недостатке из чл.106.ст.1.тач.2) ЗЈН, Комисија за јавну набавку понуду понуђача КНЕЗ
ПЕТРОЛ, Царице Јелене 28, Батајница, одбија као неприхватљиву.
Понуђач КНЕЗ ПЕТРОЛ, Царице Јелене 28, Батајница, доставио је понуду број 1218/ ЈН
од 03.06.2019.г. са укупно понуђеном ценом од 485.933,33 динара без ПДВ-а.
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