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На основу члана 5 1. став I . тачка 29. Статута Народне библиотеке Србије-установе
културе од националног значаја 0101 број 123/1 од 11.02.2011. године, Одлука о
изменама и допунама Статута Народне библиотеке Србије - установе културе од
националног значаја 0101 број 80/3 од 30.03.2012. године, 0101 број 110/3-1 од
05.04.2013. године, 110/6 од 24.09.2013. године и 0101 број 78/4 од 14.03.2015.године
и члана 108. став 1. Закона о јавним набавкама ( «Сл. Гласник РС» број 124/12, 75/15
и 68/15), управник Народне библиотеке Србије - установе културе од националног
значаја, доноси

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

У спроведеном поступку јавне набавке у складу са чланом 32. Закона о
јавним набавкама («Сл. Гласник РС» бр. 124/12, 75/15 и 68/15), број јавне набавке
ЈНВВ 40/2015, набавка гасног ул>а Екстра Лако Евро Ел, уговор се додељује
следећем понуђачу:
„НИС“ а.д. Нови Сад, Народног фронта 12, понуђена цена 18.790.720,00
динара без ПДВ-а, односно 22.548.864,00 динара са ПДВ - ом.
II

Ову Одлуку објави ги на Порталу јавних набавки и на интернет страници
Народне библиотеке Србије-установе културе од националног значаја у року од 3
дана од дана њеног доношења.
III
Против ове одлуке може се поднеги захтев за заштиту ирава у року од 10
дана од дана објављивања Одлуке на Порталу јавних набавки.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Народна библиотека Србије - установа културе од националног значаја (у
даљем тексту: Наручилац) дана 23.10.2015. године донела је Одлуку о покретању
поступка јавне набавке добара - набавка гасног уља (Екстра Лако Евро Ел), у складу
са чланом 32. Закона о јавним набавкама за јавну набавку број ЈНВВ 40/2015.
За наведену јавну набавку, Наручилац је дана 09.11.2015. године на Порталу јавних
набавки и на својој интернет сграници објавио Позив за достављање понуда и
Конкурсну документацију, а дана 07.12.2015. године и Измењену конкурсну
документацију и Обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
До истека рока за подношење понуда тј. до 11.12.2015. године до 11,00 часова, на
адресу Наручиоца приспело је 3 понуде и то:
1.
2.

„Милетић Г1етрол“ д.о.о.,
„Еуро Мотус“, д.о.о.,

3.

„НИС“, а.д.

Након спроведеног поступка отварања Понуда Комисија за јавне набавке је
приступила стручној оцени понуда и сачинила извештај о истом.
У Извештају о стручној оцени понуда 0101 број 1296/9 од 14.12.2015. године
Комисија за реализацију јавне набавке констатовала је следеће:
Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке је додела уговора за набавку бр. ЈНВВ 40/2015, набавка
гасног уља Екстра ЈТако Евро Ел у количини од 208.000 литара.
Ознака из општег рсчника набавке:
09135000-уље ложење
Редни број јавне набавке: 40/2015
Подаци из плана набавке који се односе на предметну јавну набавку и евентална
одступања од плана набавки са образложењем
У плану јавних набавки 0101 бр. 123/1 од 30.01.2015. године, са изменама, које је
донела Народна библиотека Србије - установа културе од националног значаја (у
даљем тексту: Наручилац) планирана је реализација јавне набавке -набавка гасног
уља Екстра Лако Евро Ел под бројем 1.1.13.

Процењена вредност јавне набавке
Процењена вредност без ПДВ-а: 22.541.666,67 динара нето.
Врста примењеног ноступка и образложење
Отворени поступак у складу са чланом 32. Закона о јавним набавкама.
Укупан број приспелих понуда: 3 понуде и то:
Милетић Петрол д.о.о.
Шалудовац 35254 Поповац,
Адреса за достављање поште: Марка Краљевића бб, Јагодина
Еуро Мотус д.о.о , Војислава Илића 145, Београд,
НИС а.д., Народног фронта 12, Нови Сад.
Адреса за достављање поште: Милентија Поповића 1, Нови Београд

Основни подаци о нонуђачима
1. Милетић Петрол д.о.о
ПИБ: 105292076
Матични број: 20347309
2.Еуро Мотус д.о.о , Војислава Илића 145, Београд

ПИБ: 17204637
Матични број: 101723687
З.НИС а.д., Народног фронта 12, Нови Сад,
ПИБ: 104052135
Матични број: 20084693
Основни нодацн о попуди
1. Понуда понуђача Милетић Петрол д.о.о., заведена је код Наручиоца под бројем
0101-1296/5 од 10.12. 2015. године.
Време пријема: 11,10 часова
Понуђач наступа самостално
Јединична цена по литру износи: 96,28 динара (укључена цена превоза која износи
4,00 дин. по литру)
Укупна вредност јавне набавке без ПДВ-а: 20.026.240,00 динара
Укупна вредност јавне набавке са ПДВ-ом: 24.031.448,00 динара
Рок и начин плаћања: Сукцесивно плаћање, у року не дужем од 45 дана од дана
извршене сваке појединачне испоруке,
Начин, рок и место исиоруке: Сукцесивно, у складу са потребама Купца, на локацији
Народна библиотека Србијс-установа културе од националног значаја,
Рок испоруке: 48 сати од дана пријема писменог захтева купца
Рок важења понуде: 30 дана од дана отварања понуда.
Након прегледа и стручне оцене понуда Комисија за реализацију предметне јавне
набавке консгатовала је следеће:
-да је понуда горе наведеног понуђача благовремена,
-да је понуда заведена код Наручиоца под бројем 0101-1296/5 од 10. 12. 2015. године,
-да исуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1-4 (утврђено увидом у
регистар понуђача Агенције за привредне регистре, понуђачи који су уписани у
регистар понуђача нису дужни да достављају доказе о испуњености обавезних
услова, понуђач је доставио и Решење о регистрацији у регистар понуђача, Изјаву о
доказима који су јавно доступни дату под кривичном и материјалном одговорношћу;
Такође, понуђач је доставио доказ о испуњености обавезних услова из члана 75.став
1. тачка 5. Закона о јавним набавкама, односно доставио је неоверену фотокопију
важеће лиценце за обављање енергетске делатности трговина нафтом, дериватима
нафте, биогоривом и компримованим природним гасом издату од стране Агенције за
енергетику Републике Србије, као и решење о издавању наведене лиценце од сгране
Агенције за Енергетику
Понуђач је доставио Изјаву да је пошговао обавезе које произилазе из важећих
прописа о запггити на раду, запошљавању и условима рада, зашти ги животне средине
као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења
понуде из члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама
Понуђач је доставио доказе да испуњава додатне услове из члана 76. Закона о
јавним набавкама, и го:
Извештај о бонитету Агенције за привредне регистре образац БОН -ЈН и
Потврда Народне банке Србије о броју дана неликвидности као доказ да
располаже неопходним финансијским капацитетом;
Понуђач је доставио и:

- образац структуре цене и све обрасце и изјаве који су саставни део конкурсне
документације, потписане и печатиране,
- Извештај о испитивању бр. 424585
- лиценцу о складиштењу нафте, деривата нафте и биогорива, као и Решење о
издавању те лиценце.
2. Понуда понуђача Еуро Мотус д.о.о., заведена је код понуђача под бројем 01011296/6 од 11.12. 2015. године.
Време пријема: 10,20 часова
Понуђач наступа самостално.
Јединична цена по литру износи: 101,02 динара (укључена цена превоза која износи
1,00 дин. по литру)
Укупна вредност јавне набавке без ПДВ-а: 21.012.160,00 динара
Укупна вредност јавне набавке са ПДВ-ом: 25.214.592,00 динара
Рок и начин плаћања: Сукцесивно плаћање, у року не дужем од 45 дана од дана
извршене сваке појединачне испоруке,
Начин, рок и место испоруке: Сукцесивно, у складу са потребама Купца, на локацији
Народна библиотека Србије-установа културе од националног значаја,
Рок испоруке: 24 сата
Рок важења понуде: 30 дана од дана отварања понуда.
Након прегледа и сгручне оцене понуда Комисија за реализацију предметне јавне
набавке констатовала је следеће:
-да је понуда горе наведеног понуђача благовремена,
-даје понуда заведена код Наручиоца под бројем 0101-1296/6 од 11. 12. 2015. године,
- да исуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1-4 (утврђено увидом у
регистар понуђача Агенције за привредне регистре, понуђачи који су уписани у
регистар понуђача нису дужни да достављају доказе о испуњености обавезних
услова, понуђач је доставио Изјаву о решењу за упис понуђача у Агенцији за
привредне регистре и Решење о усвајању регистрационе пријаве; Изјаву о јавној
доступности података на интернет страницама државних органа дату под кривичном
и материјалном одговорношћу).
Такође, понуђач је доставио доказ о испуњености обавезбог услова из члана 75.став
1. тачка 5. Закона о јавним набавкама, односно доставио је неоверену фотокопију
важеће лиценце за обављање енергетске делатности трговина нафтом, дериватима
нафте, биогоривом и компримованим природним гасом издату од стране Агенције за
енергетику Републике Србије, као и решење о издавању наведене лиценце од стране
Агенције за енергетику. Уз наведена документа понуђач је доставио Уверење
Агенције за енергетику којим се потврђује да је решење о издавању лиценце на
снази.
Понуђач је доставио Изјаву да је поштовао обавезе које произилазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине
као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења
понуде из члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама
Понуђач је доставио доказе да испуњава додатне услове из
јавним набавкама, и то:

члана 76. Закона о

- Извештај о бонитету Агенције за привредне регистре образац БОН -ЈН и Потврду
Народне банке Србије о броју дана неликвидности као доказ да располаже
неопходним финансијским капацитетом;
Понуђач је доставио и:
- образац структуре цене и све обрасце и изјаве који су саставни део конкурсне
документације, потписане и печатиране,
- Изјаву дату под материјалном и кривичном одговорношћу да је роба домаћег
порекла,
- Извештај о испитивању бр. 417837
3. Понуда понуђача НИС а.д., заведена је код понуђача под бројем 0101 1296/7 од
11.12. 2015. године.
Време пријема: 10,40 часова
Понуђач наступа самостално.
Јединична цена по литру износи: 90,34 динара (укључена цена превоза која износи
0,60 дин. по литру)
Укупна вредност јавне набавке без ПДВ-а: 18.790.720,00 динара
Укупна вредност јавне набавке са ПДВ-ом: 22.548.864,00 динара
Рок и начин плаћања: Сукцесивно плаћање, у року не дужем од 45 дана од дана
извршене сваке појединачне испоруке,
Начин, рок и место испоруке: Сукцесивно, у складу са потребама Купца, на локацији
Народна библиотека Србије-установа културе од националног значаја,
Рок испоруке: 48 сати
Рок важења понуде: 30 дана од дана отварања понуда.
Након прегледа и стручне оцене понуда Комисија за реализацију предметне јавне
набавке констатовала је следеће:
-да је понуда горе наведеног понуђача благовремена,
-да је понуда заведена код Наручиоца под бројем 0101 1296/7 од 11.12. 2015. године.
-да исуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1-4 (утврђено увидом у
регистар понуђача Агенције за привредне регистре, понуђачи који су уписани у
регистар понуђача нису дужни да достављају доказе о испуњености обавезних
услова, понуђач је доставио и Решење о регистрацији у регистар понуђача, као и
Извод о регистрованим подацима из регистра понуђача, Изјаву о доказима који су
јавно досгупни;
Такође, понуђач је доставио доказ о испуњености услова из члана 75.став 1. тачка 5.
Закона о јавним набавкама, односно доставио је неоверену фотокопију важеће
лиценце за обављање енергетске делатности трговина нафтом, деривагима нафте,
биогоривом и компримованим природним гасом издату од стране Агенције за
енергетику Републике Србије, као и решење о издавању наведене лиценце од стране
Агенције за енергетику.
Понуђач је доставио Изјаву да је поштовао обавезе које произилазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине
као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења
понуде из члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама
Понуђач је доставио доказе да испуњава додатне услове из члана 76. Закона о
јавним набавкама, и то:
-Извештај о бонитету Агенције за привредне регистре образац БОН -ЈН и Потврда
Народне банке Србије о броју дана неликвидности као доказ да располаже
неопходним финансијским капацитетом;

Понуђач је доставио и:
- образац структуре цене и све обрасце и изјаве који су саставни део конкурсне
документације, потписане и печатиране,
-Потврду да је роба домаћег порекла издату од стране привредне коморе,
- Извештај о испитивању бр. 422270
- лиценцу о складиштењу нафте, деривата нафте и биогорива, као и Решење о
издавању те лиценце.
У поступку прегледа и стручне оцене понуде Комисија је констатовала да
благовремена, одговарајућа и прихватљива, због тога што одговара свим захтевима из
конкурсне документације понуда понуђача „НИС а.д.“ Нови Сад, Народног фронта
12. Понуде понуђача Милетић Петрол д.о.о. и Еуро Мотус д.о.о. су неприхватљиве
због тога не испуњавају критеријум ” најнижа понуђена цена” .
У складу са изнетим, понуда понуђача „НИС а.д.“ Нови Сад, Народног фронта 12,
оцењена је као благовремена, одговарајућа и прихватљива (испуњава критеријум
„најнижа понуђена цена“) те је на основу Извештаја о стручној оцени понуда 0101
број 1296/9 од 14.12.2015. године, одлучено као у диспозитиву Одлуке.
На основу члана 108. став 5. Закона о јавним набавкама Одлуку о додели уговора
објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од 3 дана од
дана њеног доношења.
На основу члана 149. став 6. Закона о јавним набавкама, после доношења одлуке о
додели уговора, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана
објављивања Одлукс на Порталу јавних набавки.
Па основу изнетог одлучено је као у изреци одлуке.
Београд, 14.12.2015. године

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке може се поднети захтев за заштиту права у року од 10 дана од дана
објављивања Одлуке на Порталу јавних набавки.

ДОСТАВЉЕНО: Правној служби и Архиви.

