
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „СУНЦЕ“
Бр.1-404-173
Дана:18.02.2020. године
Горњи Милановац

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/2012, 14/2015 и
68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда директор Предшколске установе „Сунце“ Горњи
Милановац доноси

ИЗМЕНА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ДОДЕЉУЈЕ СЕ уговор за набавку добара – Набавка лож уља понуђачу:
„Кнез петрол“ доо, Београд Земун, Царице Јелене бр.28 , који је доставио понуду бр.1-404-
238 од 07.02.2020.године (заведено у ПУ).

О б р а з л о ж е њ е

Наручилац је дана 28.01.2020. године донео Одлуку о покретању јавне набавке мале вредности
добара – Набавка лож уља. С обзиром на то да је поступак јавне набавке мале вредности
наручилац је позив за подношење понуда објавио на Порталу јавних набавки и на својој интернет
страници 31.01.2020. године.

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспеле су четири понуде.

Након спроведеног поступка отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила стручној
оцени понуда и сачинила извештај о истом.

У Извештaју о стручној оцени понудa бр. 1-404-173 од 11.02.2020. године, Комисија зa јaвне
нaбaвке констaтовaла је следеће:

1) Предмет јавне набавке :
- Набавка лож уља;
- Назив и ознака из општег речника набавке је шифра:
- 09135100 – лож уље;

2) Процењена вредност јавне набавке:
- 2.916.666,00 динара без пдв-а;

Назив и адреса
понуђача

Општи подаци
Бр. под
којим је
понуда
заведена

Датум
пријема
понуде

Час
пријема
понуде

Еуромотус Београд,
ул. Булевар Михаила
Пупина број115а,
11070 Београд

ПИБ: 101723687
МБ:17204637 1-404-233 07.02.2020. 9.15

НИС ад. Нови Сад,
Народног фронта 12
Нови Сад

ПИБ: 104052135
МБР: 20084696

1-404-234 07.02.2020 9,34

Милетић петрол доо,
Шалудовац, Параћин

ПИБ :105292076
МБР: 20347309

1-404-237 07.02.2020 11,10

„Кнез петрол“ доо
Царице Јелене бр.28
Београд Земун

ПИБ: 103223995
МБ:17535439 1-404-238 07.01.2020. 14,23



4) Понуде које су одбијене, разлоге за њихово одбијање и понуђену цену тих понуда:

Назив понуђача чија је
понуда одбијена Разлози одбијања понуде Понуђена

цена без пдв-а
НИС ад. Нови Сад,
Народног фронта 12
Нови Сад

Понуђач није попунио,
потписао ни оверио Модел

Уговора

2.421.400,оо

5) Ако је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно образложење – начин на
који је утврђена та цена: / ;

6) Начин примене методологије доделе пондера:

*критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена.

Накнадном контролом понуде понуђача „Кнез петрол“ утврђено је да је понуђач дао цену од
2.166.666,67 динара без ПДВ-а а да није укалкулисао трошкове превоза. Те укупна вредност
набавке је 2.196.600,оо динара без ПДВ-а, а са ПДВ-ом је 2.636.000,оо динара.

а) Ранг листа понуђача:

Ред.
бр. НАЗИВ

ПОНУЂАЧА

ПОНУЂЕНА
ЦЕНА

(без ПДВ-а)

1.
„Кнез петрол“ доо
Царице Јелене бр.28
Београд Земун

2.196.600,оо

2.
Еуромотус Београд, ул. Булевар Михаила Пупина број115а,
11070 Београд 2.401.600,00

3. Милетић петрол доо, Шалудовац,
Параћин

2.415.000,оо

.
7) Назив понуђача коме се додељује уговор:

Комисија, после стручне оцене понуда, предлаже да уговор треба доделити понуђачу:

„Кнез петрол“ доо, Београд Земун, Царице Јелене бр.28;

* Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача: ДА НЕ.

Директор Предшколске установе „Сунце“ Горњи Милановац је прихватио предлог Комисије за
јавне набавке о додели уговора, и донео Одлуку о додели уговора као у изреци ове одлуке.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Понуђач који сматра да су му доношењем одлуке о додели уговора повређена права, може да покрене поступак за заштиту права у року од 5 дана
од дана објављивања ове Одлуке на порталу јавних набавки.Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији за заштиту права у
поступцима јавних набавки, а предаје се преко наручиоца ПУ“Сунце“ Горњи Милановац, непосредно или препорученом поштом.Примерак
захтева за заштиту права подносилаца истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. Уз поднети
захтев доставља се доказ о уплати таксе у износу од 60.000,00 динара на текући рачун Буџета Републике Србије
бр.840-30678845-06; шифра плаћања:153 или 253; позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за
заштиту права.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„СУНЦЕ“

ГОРЊИМИЛАНОВАЦ
ДИРЕКТОР

Виолета Антонијевић

_________________________________


