
 

 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 

124/2012, 14/2015 и 68/15) и Извештаја о стручној оцени понуда бр. 435 од 

19.02.2020. године директор Јавног предузећа за дистрибуцију гаса Ингас ј.п. 

Инђија, доноси: 

 

О Д Л У К У 

о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности, за јавну 

набавку добра – нафтни деривати – моторна горива, број ЈН А1/20  

 

Уговор о јавној набавци добра -  нафтни деривати – моторна горива, за потребе 

наручиоца у 2020-ој години, у складу са техничком спецификацијом, додељује 

се понуђачу Лукоил Србија ад из Београда, ул. Булевар Михајла Пупина бр. 165 

д, по понуди број 60/3 од 14.02.2020. године, датој у износу од 1.501.310,00 

динара без ПДВ-a.  

 

О б р а з л о ж е њ е 

    

Врста поступка: јавна набавка мале вредности. 

Предмет јавне набавке добра – нафтни деривати – моторна горива, за потребе 

наручиоца у 2020-ој години, у складу са спецификацијом, која је саставни део 

конкурсне документације. 

Наручилац је дана 04.02.2020. године донео Одлуку о покретању поступка јавне 

набавке мале вредности  за  набавку добра заведену под пословним бројем 242.  

За наведену јавну набавку наручилац је дана 06.02.020. године објавио позив за 

достављање понуда на Порталу јавних набавки и на интернет страници 

наручиоца.  

Наручилац – Јавно предузеће за дистрибуцију гаса  Ингас јп Инђија, са 

седиштем у Инђији, Блок 63 објекат 14/2.                                                                                                              

Број јавне набавке: А1/20 

Процењена вредност јавне набавке износи 1.800.000,00 динара.  

Средства за ову јавну набавку су предвиђена у Финансијском плану предузећа.                                                                                         

Ознака из општег речника: 09132100 – моторни бензин евро БМБ95 

 09134220 – дизел гориво (ЕN 590) 

Комисија за јавну набавку спровела је поступак отварања понуда  дана 

18.02.2020. године у 12,15 часова, о чему је сачињен записник заведен под 

деловодним бројем  414.   

Комисија за јавну набавку је после отварања понуда спровела стручно 

оцењивање понуда и дана 19.02.2020. године сачинила Извештај о стручној 

оцени понуде под пословним бројем 435. 
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У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће: 

1. Подаци о понуђачима 

Укупан број поднетих понуда: 3   

 

1. Лукоил Србија ад из Београда, ул. Булевар Михајла Пупина бр. 165 д, 

доставио је понуду број 60/3 од 13.02.2020. године 

2. Кнез Петрол ДОО из Батајнице, ул. Царице Јелене бр. 28, доставио је 

понуду број 393/ЈН од 13.02.2020. године 

       

1. Nазив или шифра понуђача:  Лукоил Србија ад из Београда, ул. Булевар 

Михајла Пупина бр. 165 д, доставио је понуду број 60/3 од 14.02.2020. године. 

 

Елементи понуде: 

Укупна цена, без ПДВ, са свим зависним трошковима: 1.501.310,00 динара, 

Износ ПДВ-а: 300.290,00 динара  

Укупна цена, са ПДВ, са свим зависним трошковима: 1.801.600,00 динара,Рок 

Рок плаћања : 15/45, 15 дана фактурисања са 45 дана одложеног плаћања од 

дана фактурисања 

Рок важења понуде – 30 дана од дана отварања 

Појединачни рок  испоруке – одмах по захтеву купца 

Бензинска пумпа наближа седишту наручиоца: Инђија север, ул. Краља Петра 

Првог бр. 182, Инђија, удаљеност 2 км и радно време 00:24 

Квалитет стандард: SP – 03.03.01 – 002, SRPS EN 590 

Место испоруке – БС Лукоил Србија ад 

Рок решавања рекламације: 8 дана од пријема рекламације 

Начин давања понуде -  самостално. 

 

Понуђач је уз понуду доставио следеће обрасце који су уредно попуњени и 

оверени и то:  

1. Образац изјаве о испуњавању услова из члана 75. и 76. Закона 

2. Образац понуде број 60/3 од 14.02.2020. године у којој понуђач изјављује 

да понуду подноси самостално 

3. Модел уговора  

4. Образац изјаве о независној понуди  

5. Образац изјаве да је понуђач при састављању својих понуда поштовао 

обавезе кје произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да 

понуђач гарантује да је ималац права интелектуалне својине 

6. Лиценца за обављање енергентске делатности 

7. Потврда за квалитет – извештај о испитивању за Евродизел 

8. Извештај о испитивању Евро премијум БМБ 95 

9. Оверени потписи лица овлашћених за заступање 

10. Списак бензинских станица на територији РС, потврда НБС да понуђач 

није био у блокади 

11. Општа правила и услови за издавање и коришћење картица 
 
 
 
 
 



2. Nазив или шифра понуђача:  Кнез Петрол ДОО из Батајнице, ул. Царице 

Јелене бр. 28, доставио је понуду број 393/ЈН од 13.02.2020. године 

 

Елементи понуде: 

Укупна цена, без ПДВ, са свим зависним трошковима:   1.589.750,00 динара, 

Износ ПДВ-а: 317.950,00 динара  

Укупна цена, са ПДВ, са свим зависним трошковима:  1.907.700,00 динара, 

Рок плаћања : одложено, 45 дана од пријема фактуре 

Рок важења понуде – 30 дана од дана отварања 

Појединачни рок  испоруке – одмах по захтеву купца 

Бензинска пумпа наближа седишту наручиоца: БС Инђија, ул. Краља Петра 

Првог бр. бб,  удаљеност 2 км и радно време 00:24 

Квалитет стандард: у складу са Првилником о техничким и др. захтевима за 

течна горива нафтног порекла 

Место испоруке – БС Кнез Петрол на територији РС 

Рок решавања рекламације: 1 дан од пријема рекламације 

Начин давања понуде -  самостално 

 

Понуђач је уз понуду доставио следеће обрасце који су уредно попуњени и 

оверени и то:  

1. Образац изјаве о испуњавању услова из члана 75. и 76. Закона 

2. Потврду Nародне банке Србије да понуђач нема евидентираних дана 

блокаде 

3. Образац понуде број 393/ЈН од 13.02.2020. године у којој понуђач 

изјављује да понуду подноси самостално 

4. Модел уговора  

5. Образац изјаве о независној понуди  

6. Образац изјаве да је понуђач при састављању својих понуда поштовао 

обавезе кје произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да 

понуђач гарантује да је ималац права интелектуалне својине 

7. Изјава о испуњености услова из члана 75. Закона о ЈН 

8. Решење о упису у Регистар понуђача 

9. Изјава о испуњености услова из члана 75. Закона о ЈН за поседовање 

активних лиценци, 

10. Лиценца за обављање енергетске делатности 

11. Уверење да није изречена мера одузимања лиценце 

12. Списак бензинских станица на територији РС 

13. Изјава о броју бензинских станица, радном времену и броју бензинских 

станица на територији седишта наручиоца 

14. Изјава понуђача о квалитету за Евро премијум БМБ 95 и Евродизел 

15. Потврда за квалитет – извештај о испитивању за Евродизел 

16. Извештај о испитивању Евро премијум БМБ 95 

17. Понуђача да поседује on-line софтвер, 

18. Општа правила и услови за издавање и коришћење картица 

 

 

2. Подаци о одбијеним понудама  

 

− Нема  

 

 

 



3. Критеријум за оцењивање понуда 

 

Критеријум за оцењивање понуде у овом поступку јавне набавке је најнижа 

понуђена цена . 

Елементи критеријума, односно начин на основу ког се додељује уговор у 

ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом као 

најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок 

плаћања .  

 

4. Ранг листа понуђача 

 

У Конкурсној документацији наручиоца у Упутству понуђачима како да сачине 

понуде у тачки 17, утврђено је да је ће се избор најповољније понуде извршити 

применом критеријума најнижа понуђена цена. 

Nакон сагледавања свих наведених чињеница Комисија је саставила ранг листу 

понуђача који су доставили благовремене, одговарајуће и прихватљиве понуде: 

 

1. Лукоил Србија ад из Београда, ул. Булевар Михајла Пупина бр. 

165 д, доставио је понуду број 60/3 од 13.02.2020. године и 

понудио цену од 1.501.310,00 динара без ПДВ-а 

 

2. Кнез Петрол ДОО из Батајнице, ул. Царице Јелене бр. 28, 

доставио је понуду број 393/ЈН од 13.02.2020. године и понудио  

цену од 1.589.750,00 динара без ПДВ-а 

 

 

5. Nајповољнија понуда 

 

Комисија, после стручне оцене понуда, утврђује да је најповољнија и 

прихватљива понуда  понуђача Лукоил Србија ад из Београда, ул. Булевар 

Михајла Пупина бр. 165 д, доставио је понуду број 60/3 od 13.02.2020. године , 

заведене код наручиоца под бројем 390 од 14.02.2020. године, дата у износу од 

1.501.310,00 динара без ПДВ-a, те предлаже директору избор наведене понуде 

као најповољније и да наведеном понуђачу додели уговор о предметној јавној 

набавци. Изабрани понуђач  не извршава набавку уз помоћ подизвођача. 

Комисија потврђује да су се стекли услови за доделу уговора утврђени чланом 

107. став 3. Закона о јавним набавкама.  

Директор је прихватио предлог Комисије за јавну набавку и донео је Одлуку о 

додели Уговора којом је Уговор о јавној набавци у овом поступку додељен 

понуђачу Лукоил Србија ад из Београда, ул. Булевар Михајла Пупина бр. 165 д 

по условима и ценама из понуде број 60/3 од 13.02.2020. године. 

 

Nаручилац ће ову одлуку објавити на Порталу јавних набавки и на интернет 

страни Nаручиоца у року од три дана од дана доношења.  

ПОУКА О ПРАВNОМ ЛЕКУ: Против ове одлуке понуђач може, преко 

наручиоца, поднети Захтев за заштиту права Републичкој комисији за заштиту 

права у поступцима јавних набавки, у року од пет дана од дана објављивања ове 

одлуке на Порталу јавних набавки и на интерент страници Наручиоца.     

за Д и р е к т о р  

                                                                                        __________________ 

                                                                                          Милан Кончаревић 


