
 

 

ДОМ ЗДРАВЉА ОЏАЦИ 
БР јн: ЕК/20 
 Број: 568/20 
Датум: 28.09.2020. године 
 
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 68/15), директор Дома 
здравља Оџаци  доноси 
 

ОДЛУКУ  
О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ 

 
УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачима:   
 

За партију бр 1 ГАСНО УЉЕ ЕКСТРА ЛАКО ЕВРО „ЕЛ“ 
 

Заједничка понуда понуђача „Кнежевић  Петрол“ , Зрењанински Пут 114 б, 
Београд-Борча, и „Кнез Петрол“ , Царице Јелене 28, Батајница 

Понуда понуђача  бр. 1887/ЈН  од 22.09.2020. 
 
Укупна цена без пдв за партију 1 је  је 4.437.500,00 дин 
________________________________________________________________________________ 

За партију бр 2 МАЗУТ „НСГ“ 
 

„Еуро Мотус“ , Бул.Михајла Пупина 115а, Београд  
Понуда понуђача  бр. 356/2020 22.09.2020. 

 
Укупна цена без пдв је 3.490.000,00 дин 

 
Образложење 

 
Наручилац је дана 26.05.2020. године донео Одлуку о покретању отвореног поступка за јавну 

набавку ЕК/20 
КУПОВИНА ДОБАРА-енергенти ЛОЖ УЉЕ „ЕЛ“ и МАЗУТ „НСГ“ 

по партијама:  
партија1: ГАСНО УЉЕ ЕКСТРА ЛАКО ЕВРО „ЕЛ“ 

партија 2: МАЗУТ „НСГ“ 
те је објавио је позив за подношење понуда на порталу ЈН, и на веб-сајту. 
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспеле су понуде од 3 понуђача. 
 
Комисија за јавне набавке је после отварања понуда спровела стручно оцењивање понуда и 
саставила извештај. 
У извештају о стручној оцени понуда, Комисија за јавне набавке је констатовала следеће: 
 

1. Подаци о јавној набавци 
 

Врста предмета јавне набавке: добра 
Средства су обезбеђена од РФЗО, приказана у финансијском плау и плану ЈН ДЗ Оџаци. 
Процењена вредност за обе партије: 8.105.000,00 дин 



 

 

 
 

2. Подаци о понуђачима 
 
У поступку је учествовало 3 понуђача: 

Број под којим је понуда 
заведена 

Назив или шифра понуђача Датум пријема Сат 

551-4/20 
551-5/20 

„НИС“ АД Нови Сад – за партију 1 
„НИС“ АД Нови Сад  - за партију 2 

17.09.2020. 
17.09.2020. 

11:42 
12:30

555/20 „Кнез Петрол“и„Кнежевић Петрол“  Батајница 
/заједничка понуда   

24.09.2020. 10:00 

554-2/20 „Eуро Мотус“ Београд 22.09.2020. 11:35
 
    Назив или шифра понуђача, број под којим је понуда заведена и подаци о понуди:  
 

1. Број под којим је понуда заведена 551-4/20 
551-5/20 

2. Назив или шифра понуђача                        „НИС“ АД Нови Сад 
3. Цена по јед. мери за партију 1 97,68  дин, превоз 2,21 дин
4. Укупна цена без ПДВ за партију 1 4.994.500,00 дин
5. Цена по јед. мери за партију 2 43,30 дин, превоз 1.45 дин, еко такса 0,21 дин
6. Укупна цена без ПДВ за партију 2 4.496,000,00 дин
7. Услови плаћања партија 1 Одложено 45 дана
8. Рок за испоруку партија 1 2 дана 
9. Важност понуде партија 1 180 дана 

10. Услови плаћања партија 2 Одложено 45 дана
11. Рок за испоруку партија 2   1 дан 
12. Важност понуде партија 2 180 дана 

 
 

1. Број под којим је понуда заведена 555/20 
2. Назив или шифра понуђача                „Кнез Петрол“и„Кнежевић Петрол“  

Батајница /заједничка понуда   
3. Цена по јед. мери за партију 1 88,75 дин, превоз урачунат
4. Укупна цена без ПДВ за партију 1 4.437.500,00 дин
5. Цена по јед. мери за партију 2 37,63 , превоз урачунат
6. Укупна цена без ПДВ за партију 2 3.763.333,33 
7. Услови плаћања партија 1 Одложено 45 дана
8. Рок за испоруку партија 1 1 дан 
9. Важност понуде партија 1 180 дана 

10. Услови плаћања партија 2                              Одложено 45 дана 
11. Рок за испоруку партија 2 1 дан  
12. Важност понуде партија 2 180 дана 

 
 

1. Број под којим је понуда заведена 554-2/20  
2. Назив или шифра понуђача                 „Eуро Мотус“ Београд 
3. Цена по јед. мери за партију 1 87,22 дин, превоз 2,50 дин
4. Укупна цена без ПДВ за партију 1 4.486.000,00 дин
5. Цена по јед. мери за партију 2 4632,40 дин, превоз 2,50 дин
6. Укупна цена без ПДВ за партију 2 3.490.000,00 дин
7. Услови плаћања партија 1 Одложено 45 дана
8. Рок за испоруку партија 1 1 дан 
9. Важност понуде партија 1 180 дана 

10. Услови плаћања партија 2 Одложено 45 дана
11. Рок за испоруку партија 2 1 дан 
12. Важност понуде партија 2 180 дана 



 

 

 
 
3. Подаци о одбијеним понудама 
 

//////// 
4. Начин примене методологије доделе пондера 

 
Критеријум за оцењивање понуде у овом поступку јавне набавке је економски најповољнија понуда. 
Елементи критеријума на основу којих наручилац бира најповољнију понуду су описани и вредновани у конкурсној 
документацији. 
 
Комисија је применила методологију доделе пондера на следећи начин: 
 
КРИТЕРИЈУМ  за доделу уговора је:  економски најповољнија понуда  применом  следећих елемената:  
 
 
 1. Понуђена цена                                                                       мах 9 0 пондера 
 Цене у понуди морају бити фиксне и исказане у динарима без урачунатог пореза на додату  вредност.  

 У цену морају бити укалкулисани сви трошкови по паритету Ф-цо наручилац ДЗ Оџаци. 
 Бодовање: 
            најнижа понуђена цена 
 Број пондера посматраног понуђача =    ___________________________________  х 90                                                               
                        понуђена цена посматраног понуђача                         
 

 
2.   Рок испоруке      мах 10 пондера  

               Бодовање: 
Понуда са најкраћим роком испоруке, тј. 1 дан од захтева, добија максималан број пондера, тј.10 
Број пондера  за рок испоруке из осталих понуда израчунава се према формули: 
Најкраћи рок испоруке 
_____________________       х 10 
Понуђени рок испоруке посматраног понуђача 

 
 
 
Комисија је,  након обрачуна по наведеним критеријумима , предложила директору да додели уговоре понуђачима као 

у диспозитиву Одлуке.  
 
 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  
 

Против ове одлуке понуђач може, преко наручиоца, поднети захтев за заштиту права 
Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки у року од десет дана 
од дана објаве на порталу ЈН . 

 
 

Директор Дома здравља Оџаци,  
 

                                                                                                                         Панић др Стева 
 


