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Наручилац 

Дом здравља Прокупље 

 
Адреса Ћирила и Методија бр 4 

 
Место Прокупље 

 
Број Одлуке 281. 

 
Датум 10.12.2018.године 

 

 

 На основу члана 108. Закона о јавним набавкама набавкама (,Сл.гласник РС“, бр. 

124/12  14/15 и 68/15) Директор Дома здравља Прокупље доноси: 

 

О Д Л У К У  

о додели уговора 

 

 Уговор о јавној набавци додељује се понуђачу :“НИС”Сектор велепродаје Ниш, 

Број понуде 253. од 28.11.2018. године 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Наручилац је дана  14.11.2018.год. донео Одлуку бр.231. о покретању поступка Ј.Н 

 1.5./2018.  Јавна набавка ДОБРА - ЈНMВ за 2018.годину  на период  од 12  месеци 

Отворени поступак-Гасно уље екстра лако евро ЕЛ- Ј.Н. 1.5./2018.   

 Наручилац је дана  16.11.2018.године објавио Позив број 236. за подношење понуда 

на Порталу јавних набавки за подношење понуда. На адресу наручиоца приспело је 3(три) 

понуда. 

   Након спроведеног отварања понуде Комисија за јавне набавке је приступила 

стручној оцени понуде и сачинила Извештај о истом. 
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  У извештају о стручној оцени понуда бр. 278 од 10.12.2018.године, Комисија за јавне 

набавке је констатовала следеће: 

ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОЈ ОЦЕНИ ПОНУДА 

Врста поступка: Отворени поступак-Гасно уље екстра лако евро ЕЛ- Ј.Н. 1.5./2018. 

1) Врста предмета јавне набавке:                                                                                                                                                                                      

Добра х 

Услуге  

Радови  

 

1) Подаци из плана набавки који се односе на предметну јавну набавку: 

 

Предмет јавне набавке 

 Број јавне набавке 

Набавка  Гасног уља екстра лако -

евро ЕЛ за грејање 

Број јавне набавке 1.5./2018. 

Процењена вредност јавне набавке (беПДВ-а) 3.340.000.00 

Вредност уговора о јавној набавци(без ПДВ-а) 3.202.500,00 

Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом) 3.843.000,00 

 

2) Процењена вредност набавке: 3.340.000,00  без Пдв-а 

3) Евентуална одступања  од плана набавки са образложењем: НЕМА 

4) Спроведен је  Отворени поступак  јавне набавке како је првобитно ова набака и 

планирана у плану набавке . 

5) Наручилац је самостално спровео ову набавку, односно није је спровео  са другим 

наручиоцима 

6) Укупан број поднетих понуда:  3 

Назив/име понуђача 

Благовремене понуде Неблаговремене понуд 

1 
„ЕУРО МОТУС“ доо Београд 

/ 
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2 
„КНЕЗ ПЕТРОЛ“ доо Батајница  

/ 

3 
“НИС” ад Сектор велепродаје Ниш 

/ 

 

7) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене, разлози за њихово 

одбијање и понуђена цена: НЕМА 

8) Ако је поднета само једна понуда, мишљење комисије о разлозима који су 

узроковали подношење само једне понуде и предлози: НЕМА 

9) Примена методологије доделе пондера: 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума: “Најнижа понуђена 

цена” 

 

Елементи критеријума и начин бодовања су следећи:  

 Методологија примене елемената критеријума: 

 ПОНУЂЕНА ЦЕНА - Број пондера - 100  

 Најнижа цена добија максимални број пондера - 100 

 Остале цене се пондеришу формулом: 

 

 Формула: најнижа понуђена цена   x   максимални број пондера 

                                           понуђена цена 

 

 

 

 

 Набавка добра:Гасно уље екстра лако евро ЕЛ- Ј.Н. 1.5./2018. на период  од  12 

месеци   

Редни бр. 

Понуде 

 

Назив  Понуђача 

Елементи Критеријум / ЦЕНА 

Без Пдв-а 

250 
„ЕУРО МОТУС“ доо Београд 

3.348.750,00 

251 и 252 
„КНЕЗ ПЕТРОЛ“ доо Батајница 

3.313.333,33 

253 
“НИС” ад Сектор велепродаје Ниш 

3.202.500,00 

 

  Елементи критеријума за избор су : Најнижа понуђена цена 

       Понуђена цена: 100 пондера 

           Ова позиција се процењује по формули:     Најнижа цена x 100 

                        Понуђена цена 
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