РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ПРИВРЕДНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ
БРОЈ: ЈН-Д-2/18
Дана15.03.2018. године
К р а г у ј е в а ц
ЗАПИСНИК
О ОТВАРАЊУ ПОНУДА
Састављен дана 15.03.2018. године пред Привредним судом у Крагујевцу, и пред
Комисијом у саставу: председник – судија Радисав Обрадовић, члан –Саша Радисављевић
судки возач и Дејан Чаровић, судијски помоћник-члан, а за јавну набавку мале вредности
ЈН-Д-2/18 ради набавке добара бензин Европремијум (ознака у ОРН 09132000) и Дизел
горива (ознака у ОРН 09134200), а за потребе Привредног суда у Крагујевцу са судском
јединицом у Јагодини, у Плану набавки за 2018.г. означен под 1.1.2.
Процењена вредности јавне набавке је 541.666,00 динара и иста је подељена у две партије,
и то:
1. бензин Европремијум БМБ (ознака у ОРН 0913200) процењена вредност партије –
250.000,00 динара
2.
Дизел гориво(ознака у ОРН 091342009) процењена вредност партије 291.666,00
динара
а по позиву за подношење понуда од 06.03.2018
Поступак отварања понуда започиње у 12.30 часова.
Констатује се да отварању понуда нису присутни законски заступници понуђача.
Благовремено а до 15.03.2018.г. у 12,00 часова као одређеног термина за достављање
понуда, примљене су понуде следећих понуђача:
Понуда број 1) примљена дана 15.03.2018.г. у 08.15 часова од стране понуђача НИС АД
Крагујевац, Ул. Саве Ковачевића бр. 5 - уз назнаку да се односи на партије 1 и 2.
Понуда бр 2) примљена дана 15.03.2018 г. у 11.20 часова од стране понуђача ЛУКОИЛ
СРБИЈА АД Булевар Михаила Пупина 165д 11070 Нови Београд

ПРИСТУПА СЕ ОТВАРАЊУ ПОНУДА

Отвара се понуда НИС АД Крагујевац, поднета непосредно овом суду дана 15.03.2018..г. у
08.15 часова и заведена под ред.бр.1, са назнаком да се односи на партије 1 и 2.
Комисија констатује да је наведени понуђач поднео понуду за партију 1 предметне јавне
набавке по свим ставкама, у укупној цени без ПДВ-а од 541.826,00 динара, односно са
ПДВ-ом 650.191,20 динара, са роком плаћања од 45 дана, роком важења понуде од 60 дана,
роком испоруке од 2 дана од пријема позива за испоруку (наруџбенице).
Понуђач је такође поднео понуду за партију 2. предметне јавне набавке самостално по
свим ставкама, у укупној цени без ПДВ-а од 496.403,00 динара, односно са ПДВ-ом
595.683,60 динара, са роком плаћања од 45 дана, роком важења понуде од 60 дана, роком
испоруке од 3 дана од пријема позива за испоруку (наруџбенице).
Комисија констатује да је понуђач уз понуду приложио следећу документацију: извод о
регистрованим подацима из регистра понуђача код АПР-а од 27.09.2013.г., па комисија
након извршене претраге података о регистрованим понуђачима код АПР утврђује да
понуђач има активан статус на дан 27.02.2018.г.
Комисија је увидом у приложени резултат претраживања јединственог регистра рачуна код
НБС са стањем на дан 21.02.2018.г. утврдила да су пословни рачуни понуђача активни, а
из резултата претраживања дужника у принудној наплати да понуђач нема евидентиране
неизмирене обавезе у последње три године.
Комисија констатује
Констатује се да је понуђач уз понуду приложио и потписани и оверени модел уговора о
набавци материјала који је предмет ове јавне набавке – партија 1 и 2, као и образац изјаве о
независној понуди.
Отвара се понуда ЛУКОИЛ СРБИЈА АД БЕОГРАД, поднета непосредно овом суду дана
15.03.2018..г. у 11.20 часова и заведена под ред.бр2, са назнаком да се односи на партије 1
и 2.
Комисија констатује да је наведени понуђач поднео понуду за партију 1 предметне јавне
набавке по свим ставкама, у укупној цени без ПДВ-а од 541.826,00 динара, односно са
ПДВ-ом 650.191,20 динара, са роком плаћања од 45 дана, роком важења понуде од 60 дана,
роком испоруке од 2 дана од пријема позива за испоруку (наруџбенице).
Понуђач је такође поднео понуду за партију 2. предметне јавне набавке самостално по
свим ставкама, у укупној цени без ПДВ-а од 496.403,00 динара, односно са ПДВ-ом
595.683,60 динара, са роком плаћања од 45 дана, роком важења понуде од 60 дана, роком
испоруке од 3 дана од пријема позива за испоруку (наруџбенице).

Комисија констатује да је понуђач уз понуду приложио следећу документацију: извод о
регистрованим подацима из регистра понуђача код АПР-а од 27.09.2013.г., па комисија
након извршене претраге података о регистрованим понуђачима код АПР утврђује да
понуђач има активан статус на дан 27.02.2018.г.
Комисија је увидом у приложени резултат претраживања јединственог регистра рачуна код
НБС са стањем на дан 21.02.2018.г. утврдила да су пословни рачуни понуђача активни, а
из резултата претраживања дужника у принудној наплати да понуђач нема евидентиране
неизмирене обавезе у последње три године.
Оцена отворених понуда биће извршена накнадно о чему ће сви понуђачи бити писмено
обавештени достављањем одлуке о избору најповољнијег понуђача а у оквирном року за
реализацију јавне набавке.
Отварање понуда је завршено у 13,50 часова, након чега се Комисија повлачи ради оцене
понуда према унапред утврђеним критеријумима са којима су понуђачи упознати
позивним писмом.
О резултатима бодовања сви понуђачи ће бити писмено обавештени.
Завршено у 13,50 часова.
Записничар:

Понуђачи:

Чланови комисије:

Председник комисије:

