
ОШ „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН“ АПАТИН
Апатин, ул. Српских владара бр. 25 
Број: 01-571/2015 
Дана, 15.12.2015. године 

А П А Т И Н

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 
14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), директор ОШ „Жарко Зрењанин“ Апатин, доноси

ОДЛУКУ О ДОДЕЈШ УГОВОРА 
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА -

набавка и испорука уља за ложење ниско сумпорно гориво -  специјално НСГ-С 
за потребе ОШ „Жарко Зрењанин“ у Апатину, ул. Српских владара бр. 25

Редни број -1.1.2/2015

Уговор за јавну набавку добара бр. 1/2015 (1.1.2) -  набавка и испорука уља за ложење ниско 
сумпорно гориво -  специјално НСГ-С за потребе ОШ „Жарко Зрењанин“ у Апатину, ул. Српских владара 
бр. 25 додељују се понуђачу „НИС“ са седиштем у Београду, ул. Милентија Поповића бр. 1.

Одлуку о додели уговора наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и на својој 
интернет страници у року од три дана од дана доношења.

Образложење

Наручилац ОШ „Жарко Зрењанин“ Апатин је спровела отворени поступак јавне набавке -  бр. 
1.1.2/2015 -  набавка и испорука уља за ложење ниско сумпорно гориво -  специјално НСГ-С за потребе ОШ 
„Жарко Зрењанин“ у Апатину, ул. Српских владара бр. 25, а на основу Одлуке о покретању отвореног 
поступкајавне набавке, бр.01- 511/2015.

У смислу члана 57. Закона, дана 10.11.2015. године позив за подношење понуда је објављен на 
Порталу јавних набавки и интернет страници школе. Рок за подношење понуда је био до 10.12.2015. 
године до 12,00 часова.

На основу јавног позива, благовремено су пристигле понуда следећих понуђача:
1. “НИС“, Београд, ул. Милентија Поповића бр. 1
2. ДОО „ЕУРО МОТУС“, Београд, ул. Војислава Илића бр. 145
3. ДОО „Милетић Петрол“, Јагодина, ул. Марка Краљевића бб

Поступак отварања понуда вођен је дана 10.12.2015. године. На основу члана 104. став 6. 
Закона, записник о отварању понуда достављен је понуђачима који нису учествовали у поступку отварања 
понуда.

Након отварања понуда, приступило се сручној оцени понуде и сачинио извештај о њој.

У извештају о стручној оцени понуде, бр. 01 -  570/2015 од дана 14.12.2015. године, 
констатовано је следеће:

1. Предмет и процењена вредност јавне набавке
• Предмет јавне набавке -  добра -  набавка и испорука уља за ложење ниско сумпорно 

гориво -  специјално НСГ-С.за потребе ОШ „Жарко Зрењанин“ Апатин
• Назив и ознака из општег речника набавки: 09135000 -  уља за ложење
• Процењена вредност јавне набавке: 7.677.000,00 динара без ПДВ

2. Основни подаци о понуђачима -  у поступку јавне набавке учествовала су 3 (три) понуђача.
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1. НИС, Београд, ул. Милентија Поповића бр. 1
2. ДОО „ЕУРО МОТУС“, Београд, ул. Војислава Илића бр. 145
3. ДОО „Милетић Петрол“, Јагодина, ул. Марка Краљевића бб

3. Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда -  нема.

4. Критеријум за доделу уговора

Одлука о додели уговора донеће се на основу критеријум најниже понуђене цене

5. Ранг листа прихватљивих понуда применом критеријума за доделу уговора:

Рб Назив понуђача Понуђена цена 
без ПДВ -  а

Понуђена цена 
са ПДВ -  ом

1. НИС, Београд, ул. Милентија Поповића бр. 1 3.194.400,00 динара 3.833.280,00 динара
2. ДОО „ЕУРО МОТУС“, Београд, ул. Војислава 

Илићабр, 145
3.950.400,00 динара 4.740.480,00 динара

3. ДОО „Милетић Петрол“, Јагодина, ул. Марка 
Краљевића бб

3.957.600,00 динара 4.749.120,00 динара

6. Понуђач коме се додељује уговор:
Комисија за јавну набавку констатује да је најповољнија понуда понуђача “НИС“ са седиштем 

у Београду, ул. Милентија Поповића бр. 1.

На основу горе изнетог, директор је одлучио као у изреци ове одлуке.

Поука о правном леку: Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у 
року од 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки, на начин предвиђен 
чланом 149. Закона.

М  ■
ДиЈректор

Здравк1ј>вић Нада
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