
 
 
ЈП“ВОДОВОД“ Сурдулица Адреса: Српских Владра 67,17530 Сурдулица 
Датум: 07.06.2019.год. Дел.број:  2245   
 
 
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја Комисије 
за јавне набавке бр.      2244   од 07.06.2019.год  ,Директор  .  

О Д Л У К У 
о додели уговора ЈП“ВОДОВОД“ Сурдулица , као наручилац, у поступку јавне набавке бр. 1.1.2.ЈНМВД02/19, 

Уговор о јавној набавци  :Погонско гориво :Дизел и бензин "  ,додељује НИС А.Д.  Народног 
фронта 12,21000 Нови Сад (Булевар 12. фебруара 157, 18000Ниш) 

 
О б р а з л о ж е њ е 

Наручилац је дана  21.05.2019 донео одлуку (1951) о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 1.2.2 ЈНМВУ02/19, 
за јавну набавку : Погонско гориво :Дизел и бензин  "За наведену јавну набавку наручилац је дана 22.05.2019 
године, објавио позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки  и на web страници предузећа 
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца поднето је  једна  понуда  
Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила стручној оцени понуда и сачинила извештај о истом. 
У извештају о стручној оцени понуда бр. 2244  од  07.06.2019 .године, Комисија за јавне набавке је констатовала следеће: 
1. Подаци о јавној набавци: 
Предмет јавне набавке: Погонско гориво :Дизел и бензин  
Редни број јавне набавке у плану набавки: 1.2.2 ЈНМВУ02/19 09130000  -нафта и дестилати 
Износ планираних средстава за јавну набавку: 4.999.898,00динара  
Процењена вредност јавне набавке је 4.999.898,00динара 
2. Основни подаци о понуђачима и понудама: 

Назив/име понуђача Број под којим је 
понуда заведена 

Датум и час 
пријема понуде 

Јед.Цена (литар) 
(без ПДВ-а) 

Укупно 
 

НИС А.Д. 
Народног фронта 12,21000 Нови Сад 

(Булевар 12. фебруара 157, 18000Ниш) 
2125 од  

30.05.2019 10 и 45 Бензин 126,75 
Дизел 134,17 4.763.340,00 

1. Начин примене методологије доделе пондера  
Критеријум за оцењивање понуде за све партије  је најнижа понуђена цена 
а) Ранг листа понуђача: 

Назив/име понуђача Понуђена Јед.Цена (литар) 
 (без ПДВ-а) 

укупно 

1. 
НИС А.Д. 

Народног фронта 12,21000 Нови Сад 
(Булевар 12. фебруара 157, 18000Ниш) 

Бензин 126,75 
Дизел 134,17 4.763.340,00 

 
Комисија је после стручне оцене понуда у извештају о стручној оцени понуда, констатовала да уговор треба доделити понуђачу: 

НИС А.Д.  Народног фронта 12,21000 Нови Сад (Булевар 12. фебруара 157, 18000Ниш) ПИБ:104052135, мбр:20084693, т.р:160-325082-68-Банка Интеса 
Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача 
 
ДИРЕКТОР је прихватио предлог Комисије за јавне набавке о избору најповољније понуде, и донео одлуку о додели уговора као у 
изреци ове одлуке у укупном износу набавке до 4.999.898,00динара без ПДВ. 
 
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од 5 дана од 
дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 
 
 

Надлежни орган наручиоца 
____________________________ 

 
Доставити: 

- објавити на Порталу јавних набавки 
-објавити на Интернет страни наручиоца 
- за документацију 

 


