Јавно комунално предузеће „Наш Дом“ Апатин,
ул. Железничка бр. 4, 25260 Апатин
Број: 4/2019
Датум: 21.03.2019 године
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015,68/2015 у
даљем тексту: Закон)и Решења комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, Директор Јавног
комуналног предузећа „Наш Дом“ Апатин, дана 21.02.2018 године, доноси:
ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА
Уговор за јавну набавку бр. 4/2019 – „Нафтни деривати“ додељује се следећем понуђачу.
Комисија за јавну набавку констатује да је најповољнија понуда понуђача НИС а.д., са седиштем у Новом
Саду, ул. Народног фронта бр.12, ПИБ: 104052135, ЖР: 160-325082-68 банка Интеса.
Образложење
Наручилац Јавно комунално предузеће „Наш Дом“ Апатин, ул. Железничка бр. 4, 25260 Апатин је спровео
поступак јавне набавке ОП – 4/2019 – „Набавка нафтних деривата“, а на основу Одлуке о покретању
поступка јавне набавке ОП, бр. 4/2019 од дана 13.02.2019 године.
У смислу члана 57. Закона, дана 14.02.2019 године позив за подношење понуда и конкурсна документација
објављени су на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца. Рок за достављање понуда је био до
18.03.2019 године до 12:00 часова.
На основу јавног позива, благовремено је пристигла понуда понуђача:
1. „НИС“ а.д., са седиштем у Новом Саду, ул. Народног фронта бр.12, ПИБ:
104052135, ЖР: 160-325082-68 банка Интеса.
Поступак отварања понуда вођен је дана 18.03.2019 године са почетком у 12:30 часова. На основу члана 104.
став 6. Закона, записник о отварању понуда достављен је понуђачима који нису учествовали у поступку
отварања понуда. Након отварања понуда, приступило се стручној оцени понуде и сачинио извештај о њој.
У извештају о стручној оцени понуде, бр. 4/2019 од дана 20.02.2018 године, констатовано је следеће:
1. Предмет и процењена вредност јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 4/2019 је набавка добара – „Набавка нафтних деривата“
Назив и ознака из општег речника набавки 09132100 и 09134200
Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ –а): 20.000,000,00 динара без ПДВ - а.
2. Подаци из плана јавних набавки
Редни бр. ЈНМВ – 4/2019
Предмет набавке – добра – Набавка нафтних деривата
Процењена вредност јавне набавке – 20.000,000,00 динара без ПДВ – а
3. Укупно су пристигле 1 (једна) понуде и то:
1. „НИС“ а.д., са седиштем у Новом Саду, ул. Народног фронта бр.12, ПИБ:
104052135, ЖР: 160-325082-68 банка Интеса.

4. Критеријум за доделу уговора избор најповољније понуде је „најнижа понуђена цена“
Одлука о додели уговора о јавној набавци бр. 4/2019 – Набавка нафтних деривата донеће се применом
критеријума „најнижа понуђена цена“.
Прихватљиве понуде:
Р.бр.
Назив понуђача
1

НИС а.д. , Народног фронта 12,
21000 Нови Сад

Понуђена цена
без ПДВ - а
16.498.460,00

Понуђена цена
са ПДВ - ом
19.797.800,00

5. Назив понуђача коме се додељује уговор
Комисија за јавну набавку констатује да је најповољнија понуда следећег понуђача: НИС а.д., са седиштем у
Новом Саду, ул. Народног фронта бр.12, ПИБ: 104052135, ЖР: 160-325082-68 банка Интеса. Понуђена цена:
16.498.460,00 динара.
На основу изнетог Комисија предлаже наручиоцу да се уговор додели горе наведеном понуђачу.
На основу члана 112. став 2. тачка 5. Закона о јавним набавкама, Уговор може да се закључи и пре истека рока
за подношење захтева за заштиту права понуђача.
На основу горе изнетог, одлучено је као у изреци ове одлуке.
Поука о правном леку: Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од 10 (десет)
дана од дана објављиваља Одлуке на Порталу јавних набавки, на начин предвиђен чланом 149. Закона.
в.д. Директор
дипл.инг. Смиљанић Небојша
_________________________

