На основу члана 32, члана 55. став 1 тачка 2, члана 56, члана 57. и члана 60. став 1.
тачка 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, бр.
124/2012, 14/2015 и 68/2015)

Јавно предузеће за превоз путника у градском и приградском
саобраћају "СУБОТИЦА-ТРАНС"
СУБОТИЦА
СЕГЕДИНСКИ ПУТ 84
објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
за прикупљање понуда у отвореном поступку
за набавку нафте и дестилата, и то: дизел горива-ЕН590 и безоловног
бензина
1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Јавно предузеће за превоз
путника у градском и приградском саобраћају „Суботица-транс“ Суботица,
Сегедински пут бр. 84 Суботица, ПИБ: 100960042, МБ: 08049548, www.sutrans.rs
2. Врста наручиоца: правно лице (чл.2.ст.1.тач.2.подтач.3 Закона о јавним набавкама)
3. Врста поступка: Наручилац спроводи отворени поступак јавне набавке бр. ЈН
44/17 и позива сва заинтересована лица да доставе своје понуде за набавку
предметног добра под условима из овог позива за подношење понуда и конкурсне
документације.
4. Опис предмета јавне набавке: Предмет јавне набавке ЈН бр. 44/17 је набавка
добара, нафте и дестилата, и то: дизел горива (ЕН590)-шифра 09134220 и
безоловног бензина – шифра 09132100, процењене вредности од укупно
418.706.000,00 динара. Набавка садржи три парије:
1. Партија бр. 1. Набавка горива, на пумпама које се налазе на територији места
(насеља) Суботица. Процењена вредност партије износи 200.000.000,00 динара без
ПДВ-а.
2. Партија бр. 2. Набавка горива на пумпама које се налазе на територији
Републике Србије изван места (насеља) Суботица. Процењена вредност партије
износи 4.706.000,00 динара без ПДВ-а.
3. Партија бр. 3. Набавка горива, велепродајна испорука до седишта наручиоца.
Процењена вредност партије износи 214.000.000,00 динара без ПДВ-а.
5. Критеријум за доделу уговора- Понуде ће бити оцењене према критеријуму:
„Економски најповољнија понуда“ за Партију 1. и 2. , а „Најнижа понуђена цена“ у
Партији 3. и то према следећим елементима критеријума:
Партија 1 :
Р.бр

Елеменат бодовања:

Највише пондера:

1.

Понуђена цена

80

2.

Удаљеност пумпних станица понуђача од
пумпне станице до седишта наручиоца

20

3.

Укупно пондера

100

Партија 2 :
Р.бр

Елеменат бодовања:

Највише пондера:

1.

Понуђена цена

80

2.

Распрострањеност мреже

20

3.

Укупно пондера

100

Партија 3 :
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „НАЈНИЖА
ПОНУЂЕНА ЦЕНА“. Понуда у којој је најнижа цена добија прво место, понуда у којој
је друга најнижа цена добија друго место и тако редом за све понуде. За оцењивање
понуда ће се употребљавати укупна цена за процењене годишње количине са ПДВ-ом и
попустом за авансну уплату из обрасца понуде.
За партије бр. 1. и 2. :
Уколико две или више понуда имају исти број бодова, као најповољнија биће изабрана
понуда оног понуђача који је понудио нижу цену. Уколико две или више понуда имају
исти број бодова и исту цену, као најповољјнија биће изабрана понуда оног понуђача
која има дужи рок важења понуде.
За партију бр. 3. :
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија
биће изабрана пнуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке. Уколико две
или више понуда имају исту најнижу цену и исти рок испоруке, као најповољнија ће
бити изабрана понуда понуђача који је понудио дужи рок важења понуда.
6. Непосредни увид у конкурсну документацију заинтересована лица могу да
изврше сваког радног дана, од 10:00 до 14:00 часова у просторијама наручиоца,
ЈП "Суботица-транс" Суботица, Сегедински пут 84 најкасније до истека рока за
подношење понуда. Преузимање конкурсне документације је могуће:
А) на Порталу јавних набавки или на интернет страници наручиоца – www.sutrans.rs
без накнаде или
Б) Путем препоручене пошиљке или електронском поштом, на писани захтев
заинтересованог лица упућен наручиоцу почев од дана објављивања овог позива за
подношење понуда на Порталу јавних набавки до истека рока за подношење
понуда.
Потребно је да се доставе следећи подаци на фаx: 024/548-304 или на е-маил:
jasna.rajcic@sutrans.rs
- доказ о уплати трошкова конкурсне документације ЈН бр. 44/17 и
- подаци о понуђачу који садрже: пуно пословно име, седиште, адресу, ПИБ, лично
име особе за контакт и бр. телефона.
У сврху трошкова конкурсне документације прилаже се доказ о бесповратној уплати
износа од 300,00 динара на текући рачун број 355-1010047-73, Војвођанска банка а.д.
Нови Сад - Филијала Суботица, сврха уплате: Трошкови конкурсне документације ЈН
бр. 44/17.Уплаћена средства се неће враћати јер се користе за накнаду трошкова
умножавања и достављања конкурсне документације.
7. Подношење понуде: Заинтересовани понуђачи су обавезни да своје понуде подносе
непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији са назнаком "Понуда за
ЈН бр. 44/17 – Не отварати", на адресу ЈП "Суботица-транс" Суботица, Сегедински пут
84 или непосредно у пријемну канцеларију код пословног секретара сваког радног дана
у времену од 10:00 до 14:00 часова а последњег дана рока до 12:00 часова. На полеђини
коверте понуђач обавезно мора да наведе: пуно пословно име, седиште, адресу.
Подношење понуда у електронској форми није дозвољено. Благовременим понудама ће
се сматрати понуде које су примљене и оверене печатом наручиоца, најкасније дана
28.07.2017. године до 10:00 часова, без обзира на начин на који су послате.

8. Отварање понуда обавиће се дана 28.07.2017. године у просторијама наручиоца на
адреси: Суботица, Сегедински пут 84 (сала за састанке) са почетком у 12:30 часова.
Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лицe.
9. Јавном отварању понуда могу активно учествовати само овлашћени представници
понуђача с тим да као доказ приложе писмено овлашћење које се предаје Комисији пре
отварања понуда, осим директора правног лица који није обавезан да достави пуномоћ.
10. Наручилац ће одлуку о додели уговора да донесе у року од 25 дана од дана јавног
отварања понуда и исту ће објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет
страници у року од 3 дана од дана доношења одлуке.
11. Лице за контакт је Катона Арпад, руководилац комерцијалне службе, тел.024/547777 лок. 109.

Pursuant to Article 32, Article 55, Section 1, Clause 2, Article 56, Article 57 and Article 60,
Section 1, Clause 1 of the Law on Public Procurement („Official Gazette of the Republic of
Serbia“, no. 124/2012, 14/2015 and 68/2015)

Public company for passenger transport in the urban and suburban traffic
"SUBOTICA-TRANS"
SUBOTICA
SEGEDINSKI PUT 84
announces

INVITATION FOR SUBMISSION OF BIDS
In an open procedure of the public procurement
for the procurement of oil and distillates, namely: diesel fuel-ЕН590 and
unleaded gasoline
5. Name, address and website of the Procuring Entity: Public company for passenger
transport in the urban and suburban traffic „Subotica-trans“ Subotica, Segedinski put no.
84 Subotica, TIN: 100960042, ID No: 08049548, www.sutrans.rs
6. Type of Procuring Entity: legal entity (Art.2.s.1.cl.2.sub-cl.3 of the Law on Public
Procurement)
7. Type of procedure: Procuring Entity conducts an open public procurement no. JN
44/17 and invites all interested persons to submit their bids for procurement of goods that
are the subject of this procurement, under the terms of this Invitation for submission of
bids and the Tender documents.
8. Description of the subject of the public procurement: The subject of the public
procurement JN no. 44/17 is the procurement of goods, oil and distillates, namely: diesel
fuel (ЕН590) - code 09134220 and unleaded gasoline – code 09132100, for the total
estimated value of 418.706.000,00 dinars. The procurement consists of three lots:
1. Lot no. 1. Procurement of fuel on gas stations which are located on the territory of the
city (settlement) of Subotica. The estimated value of the lot is 200.000.000,00 dinars
without VAT.
2. Lot no. 2. Procurement of fuel on gas stations which are located on the territory of the
Republic of Serbia outside the city (settlement) of Subotica. The estimated value of the lot
is 4.706.000,00 dinars without VAT.
3. Lot no. 3. Procurement of fuel, wholesale delivery to the address of the Procuring
Entity. The estimated value of the lot is 214.000.000,00 dinars without VAT.
5. Criteria for awarding the contract- Bids will be evaluated according to the criteria: „The
economically most advantageous bid“ for Lot 1 and 2, and „The lowest price offered“ in Lot
3, with the following elements of criterion:

Lot 1:
No.

Scoring element:

Maximum weighted points:

4.

Offered price

80

5.

Distance between the bidder`s gas stations and
the seat of the Procuring Entity

20

6.

Total weighted points

100

Lot 2:
No.

Scoring element:

Maximum weighted points:

4.

Offered price

80

5.

Distribution of the gas station network

20

6.

Total weighted points

100

Lot 3:
The selection of the most advantageous bid will be performed by applying the criteria of
„THE LOWEST PRICE OFFERED“. A bid with the lowest price gets the first place, a bid
with the second lowest price gets the second place and so on for all bids. For the evaluation of
the bids the total price for the estimated annual quantities with VAT and discount for the
advanced payment from the bid form will be used.
For Lot no. 1 and 2:
In case, that two or more bids have the same number of points, as a most advantageous will be
selected the bid of the bidder who has offered the lower place. In case, that two or more bids
have the same number of points and the same price, as a most advantageous will be selected
the bid that has a longer validity period of the bid.
For the Lot no. 3:
In case, that two or more bids have the same lowest price offered, as a most advantageous will
be selected the bid of the bidder who has offered the shorter delivery time. In case, that two
or more bids have the same lowest price offered and same delivery time, as a most
advantageous will be selected the bid that has a longer validity period of the bid.
7. Interested persons can have direct insight into the tender documentation on working
days from 10:00 a.m. to 14:00 p.m. at the premises of the Procuring Entity, PC
"Subotica-trans" Subotica, Segedinski put 84, no later than the expiration of the
deadline for submission of bids. Taking over the Tender documents is possible:
А) on the Public Procurement Portal or on the website of the Procuring Entity –
www.sutrans.rs free of charge, or
B) by registered or electronic mail, upon written request of the interested person addressed
to the Procuring Entity from the date of the announcement of this Invitation for
submission of bids on the Public Procurement Portal till the expiration of the deadline for
submission of bids.
The following data should be submitted by fax: 024/548-304 or e-mail:
jasna.rajcic@sutrans.rs
- proof of payment of the cost of tender documents JN no. 44/17 and
- data of the bidder, including: full business name, seat, аddress, TIN, name of the contact
person and phone number.
For the purpose of the cost of tender documents the proof about non-refundable payment
shall be submitted for the amount of 300,00 dinars on the account number 355-1010047-73,
Vojvođanska banka A.D. Novi Sad – Filijala Subotica, purpose of payment: The cost of
tender documents JN no. 44/17. The paid amount will not be returned, because it is used for
the cost of copying and sending the documentations.

7. Submission of bids: Interested bidders shall submit their bids directly or by post, in a
sealed envelope or box with the mark "Bid for JN no. 44/17 – Do not open", to the address PC
"Subotica-trans" Subotica, Segedinski put 84 or directly at the reception office of the Business
Secretary on working days from 10:00 a.m. to 14:00 p.m., and till 12:00 p.m. on the last day
of the deadline. On the backside of the envelope it is necessary to write the full business
name, seat and address of bidder. Submission of bids in electronic form is not allowed. The
bids shall be deemed timely if received and stamped by the seal of the Procuring Entity, no
later than 28th.07.2017. till 10:00 a.m., regardless of the method of delivery.
8. Public opening of bids will be conducted on 28th.07.2017 in the premises of the Procuring
Entity: Subotica, Segedinski put 84 (Conference room) starting at 12:30 p.m.. The bid
opening is public and all interested person can attend it.
9. Only authorized representatives of the bidders who will submit their written authorization
to the Committee before the opening of the bids can actively participate in public opening of
bids, except the director of the legal entity who is not obliged to submit authorization.
10. The Procuring Entity will bring decision about awarding the contract within 25 days from
the day of public opening of bids, and it will publish it on the Public Procurement Portal and
on its own website within 3 days from the date of the decision.
11. Contact person is Arpad Katona, Head of the Commercial Department, tel.024/547-777
ext. 109.

