
         

 

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ 

''ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА'' 

Број: Д-2/2017-6 

Датум: 27.06.2017. 

ЛОЗНИЦА 
 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/12, 14/2015, 

68/2015), в.д. директора наручиоца доноси: 

 

О Д Л У К У  

о додели уговора 

 

          Уговор за јавну набавку – Нафта и нафтни деривати бр. 2/2017 додељује се понуђачу  

„LUKOIL SRBIJA''АД, Бул. М. Пупина 165Д, 11000 Београд, бр.понуде 956 од 

23.06.2017. године. 

О б р а з л о ж е њ е  

Наручилац је дана 23.05.2017. године донео одлуку о покретању поступка јавне набавке мале 

вредности бр. 2/2017, за јавну набавку -добра- Нафта и нафтни деривати, ОРН: 09100000     

09200000. 

За наведену јавну набавку наручилац је објавио позив за подношење понуда на Порталу 

јавних набавки и на својој интернет страници дана 14.06.2017. године. 

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспеле су 4 (четири) понуде. 

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. Д-2/2017-5 од 26.06.2017. године, Комисија за јавне 

набавке је констатовала следеће: 

 

1) Врста предмета јавне набавке: 

 

Добра  ( да)                    

 

2) Подаци о јавној набавци: 

Редни број јавне набавке 2/2017 

Предмет јавне набавке Нафта и нафтни деривати 

Редни број из Плана набавки 1.1.2 

Износ планираних средстава за јавну набавку из апропријације 

у буџету, односно финансијском плану за плаћање 

2017. година- 4.000.000,00 

2018. година- 5.000.000,00 

Подаци о апропријацији у буџету, односно финансијском 

плану за плаћање из Плана набавки 

5131     51311 

Врста поступка јавне набавке из Плана набавки 
поступак јавне набавке мале 

вредности 

Оквирни датум покретања поступка из Плана набавки мај 2017.г. 

Оквирни датум закључења уговора из Плана набавки јун  2017.г. 

Оквирни датум извршења уговора из Плана набавки јун 2018.г. 

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 9.000.000,00 

Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а)  7.745.306,66 дин. 

Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом)  9.294.600,00 дин. 

 

Образложење уколико се набавка спроводи преко тела за централизоване набавке или 

заједно са другим наручиоцем:  / 

 

 

 



         

Разлози и оправданост предметне јавне набавке, као и начин на који је утврђена 

процењена вредност: 

Процењена вредност је извршена на основу потрошње у претходним годинама уз уважавање 

кретања цена енергената на тржишту. 

Набавка се спроводи ради обављања основне делатности предузећа. 

 

Сви понуђачи су поднели благовремене и самосталне понуде и одговарајуће у смислу  

захтеване техничке спецификације. 

Понуђачи „NIS'' АД, ''EKO Serbia'' АД су доставили модел уговора потписан и оверен и све 

изјаве потписане и оверене, као и све доказе за испуњеност додатних услова, како је било 

захтевано конкурсном документацијом. Понуђач „LUKOIL Srbija''ад је доставио модел 

уговора потписан и оверен и све изјаве потписане и оверене, није доставио потврду да се над 

овим привредним субјектом не води стечајни поступак ни поступак ликвидације али с 

обзиром да је овај податак јавно доступан понуђач није ни био у обавези да га достави а 

наручилац је извршио проверу на интернет страници надлежног органа и утврдио да се над 

овим правним субјектом не води поступак стечаја ни поступак ликвидације. Понуђач „MOL 

Serbia''доо је доставио модел уговора потписан и оверен и све изјаве потписане и оверене, 

али није доставио потврду да се над овим привредним субјектом не води стечајни поступак 

ни поступак ликвидације, нити је доставио билансе успеха за 2014., 2015. и 2016. год. С 

обзиром да су ови подаци јавно доступни понуђач није ни био у обавези да их достави, 

наручилац је извршио проверу на интернет страници надлежног органа и утврдио да се над 

овим правним субјектом не води поступак стечаја ни поступак ликвидације али податак о 

билансу успеха понуђача за 2016. год. није јавно доступан Наручиоцу те комисија предлаже 

да се понуда одбије као неприхватљива сходно чл.107. ЗЈН. 

 

3) Укупан број поднетих понуда:   четири 

Основни подаци о понуђачима 

Благовремене понуде 
Неблаговремене понуде 

1.  

„MOL Serbia''доо, Омладинских бригада 88, 

11070 Н. Београд, бр.понуде 952 од 

22.06.2017. године 

/ 

2.  

„LUKOIL Srbija''ад, Бул. М. Пупина 165Д, 

11000 Београд, бр.понуде 956 од 23.06.2017. 

године 

 

3.  
„NIS'' АД, M. Поповића 1, 11070 Н. Београд, 

бр.понуде 958 од 23.06.2017. године 

 

4.  

''EKO Serbia'' АД, Тошин бунар 274а, 11070 

Н. Београд, бр.понуде 959 од 23.06.2017. 

године 

 

 

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

одбијање и цена: 

Подносилац понуде 
Разлози за одбијање понуде и понуђена цена 

тих понуда 

1.  

„MOL Serbia''доо, Омладинских 

бригада 88, 11070 Н. Београд, 

бр.понуде 952 од 22.06.2017. године 

Понуђена цена: 7.686.419,75 

Понуђач је доставио непотпуну понуду из које 

наручилац не може да види да ли понуђач 

испуњава додатни услов да је у 2016. год. имао 

конкурсном документацијом захтевани 

минимални годишњи приход, а овај податак 

није јавно доступан на интернет страници 

надлежног органа. Понуда је као таква 

неприхватљива те се одбија у складу са чл.107. 

ЗЈН.  

2.    



         

 

 

5) Уколико је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно образложење 

– начин на који је утврђена та цена.  / 

 

6) Критеријум за оцењивање понуде је: 

економски најповољнија понуда : 1. цена..........................................85 бодова  

                           2. квалитет услуге.....................15 бодова 

Поузданост у снабдевању...........................................   укупно 2 бода 

        ( - гаранција свакодневне услуге 24  х/дан...........     2  бода)  

   

  Асортиман производа...................................................      укупно 3 бода 

       (  - више врста уља истог квалитета..............................      3 бода) 

 

 Удаљеност места........................................................      укупно 2 бода 

       ( - удаљеност до 5 км..............................................      2 бода) 

       

Начин испоруке............................................................      укупно 6 бодова 

(-евиденција картицом са ’’ он лине сервице’’..........       4 бода) 

-евиденција претплатничком картицом- ................        2 бода) 

 

Покривеност на територији  Србије.................................       укупно 2 бода 

        ( - преко 10 пумпи на територији Србије.....................       2 бода) 

 

 Услови за примену члана 86. Закона о јавним набавкама  

    (за услуге и радове - домаћи/страни понуђач и за добра - домаћег/страног порекла):     

                               

 Постоје:           Не                                 
 

Назив/име понуђача Доказ статуса домаћег понуђача 

услуга, радова, односно домаћег 

порекла добара 

/  

/  

  

а) Ранг листа понуђача у случају примене критеријума економски најповољнија понуда: 

 

Понуђач „LUKOIL Srbija''ад по основу критеријума ''цена'' припада према обрасцу из 

конкурсне документације 84,354 од укупних 85 бодова, а по основу критеријума ''квалитет 

услуге'' припада му 15 од укупних 15 бодова према обрасцу из конкурсне документације: 

а) цена..........................................................................................84,354 

б) референтна листа...................................................................15 

Укупно остварених бодова:  99,354 бодова. 

 

Понуђач „NIS'' АД по основу критеријума ''цена'' припада према обрасцу из конкурсне 

документације 80,27 од укупних 85 бодова, а по основу критеријума ''квалитет услуге'' 

припада му 15 од укупних 15 бодова према обрасцу из конкурсне документације: 

а) цена..........................................................................................80,27 

б) референтна листа...................................................................15 

Укупно остварених бодова:  95,27 бодова. 

 

Понуђач ''EKO Serbia'' АД по основу критеријума ''цена'' припада према обрасцу из 

конкурсне документације 84,348 од укупних 85 бодова, а по основу критеријума ''квалитет 

услуге'' припада му 15 од укупних 15 бодова према обрасцу из конкурсне документације: 

а) цена..........................................................................................84,348 

б) референтна листа...................................................................15 

Укупно остварених бодова:  99,348 бодова. 

  



         

 

 

Ранг листа: 

понуђач бодови 

1 
„LUKOIL Srbija''ад, Бул. М. Пупина 165Д, 11000 

Београд, бр.понуде 956 од 23.06.2017. године 

Укупно 99,354 бодова 

2 
''EKO Serbia'' АД, Тошин бунар 274а, 11070 Н. Београд, 

бр.понуде 959 од 23.06.2017. године 

Укупно 99,348 бодова 

3 
„NIS'' АД, M. Поповића 1, 11070 Н. Београд, бр.понуде 

958 од 23.06.2017. године 

Укупно 95,27 бодова 

 

 

7) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија: 

Комисија, после стручне оцене понуда, предлаже да се уговор о јавној набавци додели 

понуђачу „LUKOIL SRBIJA''АД, Бул. М. Пупина 165Д, 11000 Београд, бр.понуде 956 од 

23.06.2017. године. 

  

Изабрани понуђач извршава набавку самостално. 

 

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке, те је на основу 

законског овлашћења донело Одлуку о додели уговора којом се уговор о јавној набавци 

додељује понуђачу „LUKOIL SRBIJA''АД, Бул. М. Пупина 165Д, 11000 Београд, бр.понуде 

956 од 23.06.2017. године. 

 

 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  
 

            Против ове одлуке, захтев за заштиту права може да поднесе у року од 5 дана од дана 

објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. Захтев се подноси Наручиоцу, а копија се 

истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.                                                                                                                                             

              

 

 

 

 

                                                                                                       ЈП ''Водовод и канализација'' 

                                                                                                                      в.д. директора 

 

                                                                                                               _____________________ 

                                                                                                        /Милан Раднић, дипл.ел.инж./                            

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

 

 
 


