
 
НАРУЧИЛАЦ ДОМ ЗДРАВЉА БРУС 

АДРЕСА КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ БР.9 

БРОЈ АКТА 2/18-6 

ДАТУМ 07.02.2019.ГОД. 

 

       На основу члана 107.члана  108. Закона о јавним набавкама („ Сл.гласник 

РС“, бр.124/12, 14/15,68/15), члана 45. Правилника о ближем уређивању 

поступака јавне набавке бр.69/14-2,  директор Дома здравља Брус доноси 

следећу 

ОДЛУКУ  

   1. У поступку јавне набавке број 2/18 , чији је предмет набавка лож уља за 

потребе Дома здравља Брус за период од 12 месеци, у отвореном поступку, 

понудa понуђача KNEZ PETROL DOO Београд и понуда понуђача  NIS AD 

Нови Сад се одбијају као неприхватљиве. 

   2.  У поступку јавне набавке број 2/18 , чији је предмет набавка лож уља за 

потребе Дома здравља Брус за период од 12 месеци, у отвореном поступку, 

уговор о јавној набавци додељује се понуђачу MILETIĆ PETROL DOO Параћин, 

који је доставио понуду број 1/202/2019 од 03.01.2019.године. 

О б р а з л о ж е њ е 

У Извештају о стручној оцени понуда у поступку јавне набавке добара – јн број 

2/18, ( бр.извештаја 35/5-5  од 07.02.2019.године) комисија је утврдила  следеће 

1) Предмет јавне набавке 

 

Предмет јавне набавке је набавка лож уља за потребе Дома здравља Брус, за период од 

12 месеци.        ОРН: 09135100- лож уље;  

 

2) Подаци из плана набаки који се односе на предметну јавну набавку 

 

Предмет јавне набавке је предвиђен у плану набаки, а предвиђен је и покренут из 

разлога потребе за грејањем при обављању основне делатности установе. 

 

3) Процењена вредност јавне набавке 

 

Процењена вредност јавне набавке је утврђена на основу фактура добављача у 

предходном периоду и усклађена потребама наручиоца утврђена у износу од 

6.741.500 ,00 динара. 



 

4) Разлози и околности које оправдавају примену поступка јавне набавке 

 

Предмет јавне набавке је спроведен као јавна набавка у отвореном поступку из разлога 

што је процењена вредност јавне набавке изнад вредности утврђене Законом, односно 

5.000.000,00 динара, до које је прописан лимит за јавне набавке мале вредности. 

 

5) Основни подаци о понуђачима 

 

До одређеног дана и сата за достављање понуда, односно до 28.01.2019.године до 11:00 

сати , понуде су доставила 4 понуђача, по следећем редоследу: 

 

Ред. 

бр. 

Назив понуђача  Седиште  

понуђача 

 Матични број ПИБ Заводни 

бр.понуде 

1. MILETIĆ PETROL  Параћин 20347309 105292076 2/18- I 

2. KNEZ PETROL Београд 175335439 103223995 2/18-II 

3. EURO MOTUS Београд 17204637 101723687 2/18-III 

4. NIS  Нови Сад 20084693 104052135 2/18-IV 

 

6) Комисија за  предметну јавну набавку је прегледа достављене понуде и утврдила 

следеће: 

- Понуда понуђача MILETIĆ PETROL - благовремена, одговарајућа, испуњава услове за 

учешће у поступку јавне набавке, прихватљива, укупна понуђена цена не прелази износ 

процењене вредности јавне набавке, 

- Понуда понуђача KNEZ PETROL -  благовремена, одговарајућа, не испуњава додатне 

услове за учешће у поступку јавне набавке у погледу кадровског капацитета, постоје 

битни недостатак понуде,  понуђена цена не прелази износ процењене вредности јавне 

набавке, 

- Понуда понуђача EURO MOTUS - благовремена, одговарајућа, испуњава услове за 

учешће у поступку јавне набавке, прихватљива, понуђена цена не прелази износ 

процењене вредности јавне набавке  

- Понуда понуђача NIS - благовремена, не испуњава услове за учешће у поступку јавне 

набавке, дакле постоје битни недостаци понуде  

 

7) Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање, понуђене цене одбијених 

понуда 

Понуда Разлог одбијања Укупна  

понуђена цена  

( без ПДВ-а) 

KNEZ PETROL Понуда је неприхватљива 

због битних недостатака 

Понуђач није доставио доказ 

да испуњава додатне услове 

за учешће у поступку јавне 

набавке у погледу 

кадровског капацитете, што 

је на основу члана 106 став 

 

 

5.541.666,67 



1.тачка 2) битан недостатак 

понуде 

NIS Понуда је неприхватљива 

због битних недостатака 

Понуђач није доставио 

доказе да испуњава обавезне 

и додатне услове  за учешће 

у поступку јавне набавке, 

што је на основу члана 106 

став1 тачка 1), 29 битан 

недостатак понуде 

 

5.731.000,00 

 

8)Критеријум за доделу уговора/ начин примене методологије доделе пондера 

 

Критеријум за доделу уговора у овом поступку јавне набавке је “најнижа понуђена 

цена”. 

9) Ранг листа  понуђача по основу примене критеријума 

 

Ред.бр. 

 

Назив понуђача 

 

Укупна понуђена цена ( без ПДВ-а) 

1. MILETIĆ PETROL DOO 5.432.500,00 

2. EUROMOTUS DOO 5.801.500,00 

 

10) Назив понуђача коме се додељује уговор, са евентуалним  подизвођача 

MILETIĆ PETROL DOO без подизвођача. 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове одлуке понуђач може поднети 

захтев за заштиту права у року од 10 дана од дана објављивања на Порталу 

јавних набавки. 

Доставити: - Порталу јн,                                                         ДИРЕКТОР 

                    - предмету                                                        Др Миломир Петровић 

                                                                                                    доктор медицине 

 


