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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА  

„ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ” Београд         

Дел. број: 1600 

Датум: 05.04.2017. 

Београд 

Саве Шумановића 1 

 

На основу члана 107. и члана 108. Закона о јавним набавкама (”Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 

68/2015) и Извештаја Комисије о стручној оцени понуда дел. број 1599 од 05.04.2017. године, за јавну 

набавку мале вредности добара, редни број 04/17-Д: Нафтни деривати (дебитна картица), директор ПУ 

”Чика Јова Змај” доноси: 

 

 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

 

ДОДЕЉУЈЕ СЕ УГОВОР понуђачу СПОНИТ д.о.о. Чачак,  у поступку јавне набавке мале вредности 

добара број 04/17-Д: Нафтни деривати (дебитна картица), бр. понуде 16/17 од 31.03.2017. године, код 

Наручиоца заведена под дел. бр. 1527 од 03.04.2017. године. 

Образложење 

ПУ ”Чика Јова Змај”, ул. Саве Шумановића бр. 1, из Београда, као наручилац, донео је Одлуку о покретању 

поступка јавне набавке мале вредности добара број 04/17-Д: Нафтни деривати (дебитна картица), (број 1316 

од 21.03.2017. године). У складу са чланом 62. Закона о јавним набавкама, Наручилац је дана 24.03.2017. 

године објавио на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници Позив за подношење понуде и 

конкурсну документацију. 

Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда бр. 1541 од 

03.04.2017. године, Комисија је приступила оцени понуда, датој у извештају од 05.04.2017. године. 

У извештају о стручној оцени понуда бр. 1599 од 05.04.2017. године, Комисија за јавну набавку је 

констатовала следеће: 

Предмет јавне набавке: 

Предмет јавне набавке је набавка добара: Нафтни деривати (дебитна картица). Број јавне набавке мале 

вредности 04/17-Д. ОРН: 091320000 (Бензин), 09134200 (Дизел гориво) 

 

Процењена вредност јавне набавке: 

Процењена вредност јавне набавке износи 415.902,00 динара без ПДВ-а, односно 499.082,40 динара са ПДВ-

ом. 

 

Основни подаци о понуђачима: 

У поступку јавне набавке учествовала су четири понуђача и то: 

 - д.о.о. Еуро Петрол Суботица, ул. Отмара Мајера 6, Суботица, МБ 08505004, ПИБ 100958919 

 - НИС а.д. Нови Сад, ул. Народног фронта 12, Нови Сад, МБ 20084693, ПИБ 104052135 

 - Спонит д.о.о. Чачак, Николе Тесле 17, Чачак, МБ 07612940, ПИБ 101117461 

 - Лукоил Србија а.д., ул. Булевар Михајла Пупина 165д, МБ 07524951, ПИБ 100000830 

 

Подаци о одбијеним понудама: 

Укупан број поднетих понуда: 4 
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Називи понуђача чије су понуде одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда:  

Понуда понуђача Лукоил Србија а.д. се одбија као неодговарајућа понуда, јер није поднета у року за 

подношење понуда, тј. до 03.04.2017. до 10 часова, те је неблаговремена. 

  

Критеријум за оцењивање понуде: 

Критеријум за оцењивање понуде у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена. 

 

Ранг листа понуђача: 

Ранг листа понуђача чија је понуда прихватљива: 

 

Назив понуђача Понуђена цена без ПДВ-а за  
Понуђена цена са  

ПДВ-ом 

Спонит д.о.о. Чачак 345.418,00 динара 414.501,60 динара 

д.о.о. Еуро Петрол Суботица 388.075,34 динара 466.714,91 динара 

НИС а.д. Нови Сад 408.504,34 динара 490.205,21 динара 

 

 

Понуђач коме се додељује уговор: 

Комисија констатује да је најнижу понуђену цену понудио понуђач Спонит д.о.о. Чачак, те предлаже 

наручиоцу да њему додели уговор.  

  
На основу горе наведеног, директор Установе је одлучио као у изреци ове Одлуке. 

Ову одлуку објавити на Порталу ЈН и интернет страници наручиоца у року од 3 дана од дана доношења. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  

Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од 5 (пет) дана од дана објаве ове 

Одлуке на Порталу јавних набавки. Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено 

доставља Републичкој комисији. 

Захтев за заштиту права мора да садржи све елементе предвиђене у члану 151. став 1. ЗЈН. 

Подносилац Захтева за заштиту права је дужан уз захтев за заштиту права да достави доказ о уплати таксе у 

коме је наведен назив уплатиоца у износу од 60.000,00 динара на жиро рачун број 840-30678845-06, шифра 

плаћања 153 или 253, позив на број 04/17-Д, прималац: Буџет РС, сврха „ЗЗП, ПУ Чика Јова Змај“, јавна 

набавка мале вредности  бр. 04/17-Д 

         

         Директор Установе 

         Лидија Хутовић с.р. 


