
ГИМНАЗИЈА
ЋУПРИЈА
ул. Карађорђева  бр. 57 Ћуприја
број јавне набавке 1.1.4./2018
Број одлуке: 01 - 3067
Датум: 20.12.2018. године

На основу Члана 108.  Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015
, 68/2015  )  , и извештаја о стручној оцени понуда број 01-3058 од 18.12.2018. године , Директор
Гимназије у Ћуприји, доноси

О Д Л У К У
о додели уговора о куповини гасног -уља за Гимназију у Ћуприји

1. Гимназија у Ћуприји улица Карађорђева 57 , после спроведеног поступка  јавне
набавке  мале вредности  бр. 1.1.4./2018, за набавку добра - гасно уље Екстра
лако Евро ЕЛ , а на основу извештаја о стручној оцени понуда бр.01 – 3058 од
18.12.2018. године, додељује уговор  понуђачу “Милетић Петрол" д.о.о.–
Шалудовац – Параћин, матични број 20347309, ПИБ 105292076 , бр. понуде 01-
3054 од 18.12.2018. године са ценом од 119,60 динара по литру без ПДВ-а ,
односно 143,52 динара по литру са ПДВ-ом, роком плаћања од 45 дана, роком
важења понуде 60 дана и роком испоруке 2 дана.

2. Уговор о набавци добра из тачке 1. додељује се понуђачу „Милетић Петрол“
д.о.о. Шалудовац – Параћин, као понуђачу са најнижом понуђеном ценом.

О б р а з л о ж е њ е

Гимназија у Ћуприји , Карађорђева број 57 је дана 10.12.2018 . године донела одлуку о
покретању поступка  јавне набавке  мале вредности број 1.1.4./2018 за набавку добра : гасно уље
екстра лако Евро ЕЛ број 01 – 2996 .

За наведену јавну набавку Наручилац је огласио позив који је објављен 10.12.2018. године
на Порталу јавних набавки: www. Portal. Ujn. Gov. rs .

Подаци о јавној набавци:

Предмет јавне набавке  је набавка добра : гасно уље екстра лако Евро ЕЛ, оквирно 14000
литара за Гимназију у Ћуприји, општи речник набавке : 09134000 . Процењена вредност јавне
набавке за наведено добро  износи 1.741.666,67 динара без ПДВ-а, односно 2.090.000,00 динара
са ПДВ-ом.

Средства за  финансирање јавне набавке предвиђена су Одлуком о  Буџету
општине Ћуприја за 2018. годину, Финансијским планом Гимназије Ћуприја за 2018.годину број
01-2955 од 03.12.2018. године позиција 421 – стални трошкови, конто 4212 – енергетске услуге –
лож-уље и Планом  јавних набавки Гимназије Ћуприја за 2018. годину број 01-2947 од
30.11.2018. године.

Благовремено , до 18.12.2018. године до 12,00 сати пристигле су понуде следећих
понуђача, за учествовање у  поступку јавне набавке мале вредности— добра , гасно уље екстра
лако Евро ЕЛ 1.1.4./2018 Гимназије у Ћуприји:



1. Нафтна индустрија Србије ,  Булевар 12 фебруар  број 157 - Ниш  / у обрасцу понуде
адреса: НИС АД Нови Сад  Народног Фронта 12  / , мат. Број 20084693 , ПИБ 104052135 ,
број понуде  01-3022 од 14.12.2018. године .

2. „ Кнез Петрол“ Царице Јелене 28 ,Батајница , мат. бр. 17535439, ПИБ 103223995, понуда
број 01 - 3039 од 17.12.2018. године

3. „Еуро Мотус“ д.о.о.  предузеће за трговину, промет и услуге – Београд, Дубровачка 14/4
мат. бр. 17204637, ПИБ 101723687,  бр. понуде 01-3044 од 17.12.2018. године.

4. “Милетић Петрол" д.о.о.– Шалудовац – Параћин  , мат. бр. 20347309, ПИБ 105292076,  бр.
понуде 01-3054 од 18.12.2018. године .

Поступак отварања понуда спроведен је у просторијама Гимназије у Ћуприји ул.
Карађорђева  бр. 57 , дана 18.12.2018.  године са почетком у 12,10 сати, о чему је сачињен
записник о отварању понуда број 01-3057  од 18.12.2018. године који је достављен понуђачима у
законском року ,  електронски са потврдом пријема.

У понудама понуђача констатовано је следеће:

1. НИС А.Д. Нови Сад ,  Булевар 12 Фебруар  број 157 - Ниш  , понуда број 01-3022 од
14.12.2018. године , понуђена цена је по литру  је 118,78 динара без ПДВ-а и 142,54 динара са
ПДВ-ом ,  роком плаћања од 45 дана, роком важења понуде 30 дана и роком испоруке 2 дана.
Понуђач наступа самостално.

Понуда садржи :

- Образац понуде – без наведеног броја понуде , неадекватно попуњен,
- Изјаву о испуњавању обавезних услова из члана 75. ЗЈН од 13.12.2018. године ,
- Изјаву о независној понуди од 13.12.2018. године.

Недостаци утврђени приликом оцене понуда:

- Понуђач је дао рок важења понуде од 30 дана а Наручилац је конкурсном документацијом
тражио 60 дана важење понуде ,

- Понуђач није доставио копију дозволе – лиценцу Агенције за енергетику РС за обављање
енергетске делатности  трговина нафтом, дериватима нафте, биогоривима и
компримованим природним гасом  ,

- Понуђач није доставио Изјаву на свом меморандуму да ће  доставити тражено средставо
финансијског обезбеђења,

- Понуђач није доставио модел уговора.

2. „ Кнез Петрол“ Царице Јелене 28 , Батајница , понуда број 01 - 3039 од 17.12.2018. године,
понуђена цена по литру  је 120,83 динара без ПДВ-а и 145,00 динара са ПДВ-ом ,  роком
плаћања од 45 дана, роком важења понуде 60 дана и роком испоруке 1 дан.
Понуђач наступа самостално.



Понуда садржи  :

- Образац понуде – понуда број 1712/ЈН од 14.12.2018.
- Изјаву о испуњавању обавезних услова из члана 75 Закона од 14.12.2018. године -

потписану и оверену,
- Копију лиценце Агенције за енергетику РС за обављање енергетске делатности  трговина

нафтом, дериватима нафте, биогоривима и компримованим природним гасом  број
1128/17- ЛН –ТР од 03.04.2017. године

- Изјаву о независној понуди од 14.12.2018. године -потписану и оверену,
- Изјаву понуђача на његовом меморандуму потписану и оверену да ће  доставити  тражено

средство финансијског обезбеђења од 14.12.2018. године,
- Потписан и оверен модел уговора.

Недостаци утврђени приликом оцене понуда: Нема уочених недостатака.

3.„Еуро Мотус“ д.о.о. предузеће за трговину, промет и услуге – Београд , Дубровачка 14/4,
понуда број 01 -3044 од 17.12.2018. године , понуђена цена је по литру 122,78 динара без  ПДВ-а
и 147,34 динара са ПДВ-ом , роком плаћања од 45 дана, роком важења понуде 60 дана и роком
испоруке 2 дана.
Понуђач наступа самостално.
Понуда садржи  :

- Образац понуде – понуда број 668/2018 од 14.12.2018.
- Изјаву о испуњавању обавезних услова из члана 75 Закона од 11.12.2018. године -

потписану и оверену,
- Копију лиценце Агенције за енергетику РС за обављање енергетске делатности  трговина

нафтом, дериватима нафте, биогоривима и компримованим природним гасом  број
1201/17- ЛН –ТР од 27.10.2017. године

- Изјаву о независној понуди од 11.12.2018. године -потписану и оверену,
- Изјаву понуђача на његовом меморандуму потписану и оверену да ће  доставити  тражено

средство финансијског обезбеђења од 11.12.2018.године,
- Потписан и оверен модел уговора.

Недостаци утврђени приликом оцене понуда: Нема уочених недостатака.

4.“Милетић Петрол" д.о.о.– Шалудовац –Параћин  , Марка Краљевића бб  35000 Јагодина  ,
понуда број 01 – 3054 од 18.12.2018. године ,  понуђена  цена по  литру је 119,60 динара без
ПДВ-а и 143,52 динара са ПДВ-ом , роком плаћања од 45 дана , роком важења понуде 60 дана и
роком испоруке 2 дана.

Понуђач наступа самостално.

Понуда садржи:
- Образац  понуде – понуда број 1/421/2018 од 17.12.2018. године,
- Изјаву о испуњавању обавезних услова из члана 75. Закона од 17.12.2018. године-

потписану и оверену,
- Копију лиценце Агенције за енергетику РС за обављање енергетске делатности трговина

нафтом и дериватима нафте  број  0664/10- ЛН -15 од 14.12.2009.године, са копијом
решења Агенције за енергетику РС број 311.02-105/2009 –Л- 1 од 16.01.2015. године у
коме стоји да је издата лиценца за обављање енергетске делатности трговине нафтом,
дериватима нафте, биогоривима и компримованим природним гасом,

- Изјаву о независној понуди од 17.12.2018. године – потписану и оверену,
- Изјаву понуђача на његовом меморандуму потписану и оверену , да ће доставити



тражено средство финансијског обезбеђења од 17.12.2018. године
- Потписан и оверен модел уговора.

Недостаци утврђени приликом оцене понуда: Нема уочених недостатака.

Назив, односно име понуђача чија је понуда одбијена и разлози за њено одбијање:

1. Наручилац је утврдио да понуда НИС А.Д. Нови Сад ,  Булевар 12 фебруар број 157 -
Ниш  , понуда број 01-3022 од 14.12.2018. године, није прихватљива из следећих разлога :

- Понуђач је дао рок важења понуде од 30 дана а Наручилац је конкурсном документацијом
тражио 60 дана важење понуде ,

- Понуђач није доставио копију дозволе – лиценцу Агенције за енергетику РС за обављање
енергетске делатности  трговина нафтом, дериватима нафте, биогоривима и
компримованим природним гасом  ,

- Понуђач није доставио Изјаву да ће  доставити тражено  средставо финансијског
обезбеђења,

- Понуђач није доставио модел уговора.

Наведени недостаци представљају битан недостатак понуде и основ су за одбијање исте као
неприхватљиве.

Наручилац је утврдио да постоје  три благовремене  и прихватљиве понуда и то:

1. „ Кнез Петрол“ Царице Јелене 28, Батајница, понуда број 01 - 3039  од 17.12.2018. године
2. „Еуро Мотус“ д.о.о.  предузеће за трговину, промет и услуге – Београд, Дубровачка 14/4

бр.понуде 01-3044 од 17.12.2018. године.
3. “Милетић Петрол" д.о.о.– Шалудовац – Параћин , бр.понуде 01-3054 од 18.12.2018.

године .

Ранг листа понуђача:

Прихватљиве понуде наручилац рангира применом критеријума за доделу уговора: најнижа
понуђена цена :

1. “Милетић Петрол" д.о.о.– Шалудовац – Параћин  , бр.понуде 01-3054 од 18.12.2018. године:
119,60 динара по литру без ПДВ-а.

2. „ Кнез Петрол“ Царице Јелене 28, Батајница , понуда број 01 - 3039 од 17.12.2018. године:
120,83 динара по литру без ПДВ-а.

3. „Еуро Мотус“ д.о.о. предузеће за трговину, промет и услуге– Београд , Дубровачка 14/4
понуда број 01 -3044 од 17.12.2018. године : 122,78 динара по литру без ПДВ-а.



Најповољнија понуда:

Наручилац је утврдио да је понуда понуђача “Милетић Петрол" д.о.о.– Шалудовац – Параћин ,
бр. понуде 01-3054 од 18.12.2018. године са ценом од 119,60 динара по литру без ПДВ-а
,односно 143,52 динара по литру са ПДВ-ом , роком плаћања од 45 дана, роком важења понуде 60
дана и роком испоруке 2 дана, благовремена, исправна, ценовно одговарајућа и прихватљива па
је донета одлука као у изреци.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове одлуке понуђач може наручиоцу поднети захтев за
заштиту права у року од 5 дана од дана објављивања исте на
www. Portal. Ujn. Gov. rs .

ДИРЕКТОР
Миљанић Дарко, дипл. физичар

_________________________


