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Број: 03-64/3      
Датум: 25.01.2016. 
 
 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' 
бр. 124/12) и Извештаја о стручној оцени понуда, број: 03-64-2 од 
25.01.2016. године, који је саставила Комисија за јавну набавку број: 01-
ЈНМВД-2016, декан техничкиог факултета ''Михајло Пупин'' из Зрењанина 
Универзитета у Новом Саду, као одговорно лице наручиоца, дана 
12.10.2015. године доноси:  
 

О  Д  Л  У  К  У  
о додели уговора 

 
  У поступку јавне набавке мале вредности за добра, број: 01-ЈНМВД-
2016, чији је предмет - ''Набавка горива за моторна возила путем картице за 

гориво'' уговор о јавној набавци се додељује понуђачу: ''ЛУКОИЛ'' АД 

Београд, друштво за промет нафтних деривата, матични број понуђача; 

07524951, ПИБ; 100000830, Лице овлашћено за потписивање уговора – 
Игор Семеничев, који  је понудио укупну цену без обрачунатог ПДВ-а у 
износу од 575.525.00 динара, односно 690.600,00  динара са ПДВ-ом, а на 
основу понуде евидентиране код наручиоца под бројем: 03-198 од 
20.01.2016. године.  
 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Технички факултет ''Михајло Пупин'' из Зрењанина, као наручилац,  је дана 
13.01.2016. године донео Одлуку број: 03-64 о покретању поступка јавне 
набавке мале вредности добара: ''Набавка горива за моторна возила путем 
картице за гориво'', редни број јавне набавке: 01-ЈНМВД-2016, назив и 
ознака из Општег речника набавки: 4264100 - Набавка горива за моторна 
возила путем картице за гориво.  

За наведену јавну набавку наручилац је дана 13.01.2016. године 
објавио позив за подношење понуда и конкурсну документацију на Порталу 
јавних набавки и на својој интернет страници (www.tfzr.uns.ac.rs). Као рок 
за достављање понуда одређен је 21.01.2016. године до 12,00 часова. 

 



Технички факултет ''Михајло Пупин'' 2 од 6 

 

2) Основни подаци о понуђачима: 

 

Ред. 

бр. 
Назив понуђача 

Број под 

којим је 

понуда 

заведена 

Датум и час 

пријема 

понуде 

Благовременост 

1. 

''ЛУКОИЛ'' АД Београд, 

Друштво за промет 

нафтних деривата, 

Нафтна компанија, 

Булевар Михаила 

Пупина 165д, 11070, 

Београд  

03-198 
20.01.2016. 

год. у 12:25 h 

Понуда је пристигла 

благовремено 

 

  

3) Критеријум за доделу уговора 
 Критеријум за доделу уговора, односно, оцењивање понуда је 
"Економски најповољнија понуда."  

 

ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА 
БРОЈ 

ПОНДЕРА 

Цена 70 

Број бензинских пумпи на територији 
РС 

20 

Број бензинских пумпи дуж ауто-пута   
Београд-Ниш  

10 

Укупно: 100 

 

Цена: 
 Код овог критеријума упоређиваће се цена добара без ПДВ-а. 
Највећи могући број добијених пондера код овог критеријума је 70 пондера. 
 Понуда са најнижом укупном ценом, добија максималан број пондера 
(70). 
 Свим осталим понудама ће бити додељен број пондера према 
следећој формули: 
        
     Најнижа понуђена цена 
            Пондери за цену =  -------------------------------------------x70 
              Цена понуде која се рангира 
  

Број бензинских пумпи на територија РС: 
 Код овог критеријума упоређиваће се број бензинских пумпи на 
територији РС.  Највећи могући број добијених пондера код овог 
критеријума је 20 пондера. 
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 Понуда са највећим бројем бензинских пумпи добија максималан број 
пондера (20). Свим осталим понудама ће бити додељен број  пондера 
према следећој формули: 
         Број бен. пумпи. из понуде која се рангира 
Пондери за бр. бен. пумпи. на тер. РС=--------------------------------------------------------- x20 
                                                              Највећи број бен. пумпи 

(Број бензинских пумпи утврђен на основу списка који је понуђач дужан да 
достави) 

Број бензинских пумпи дуж ауто-пута Београд-Ниш: 
 Код овог критеријума упоређиваће се број бензинских пумпи дуж 
ауто-пута Београд-Ниш.  Највећи могући број добијених пондера код овог 
критеријума је 10 пондера. 
 Понуда са највећим бројем бензинских пумпи дуж ауто-пута Београд-
Ниш добија максималан број пондера (10). 
 Свим осталим понудама ће бити додељен број  пондера према 
следећој формули: 
                                                      Број бен. пумпи. дуж ауто-пута Београд-Ниш  
                                                                  из понуде која се рангира 
Пондери за бр. бен. пумпи =     --------------------------------------------------------- x10 
дуж ауто-пута Београд-Ниш                     Највећи број бен. пумпи  
                                                                 дуж ауто-пута Београд-Ниш 
 (Број бен. пумпи. дуж ауто-пута Београд-Ниш утврђен на основу 
списка који је понуђач дужан да достави.) 
 

4) Стручна оцена понуда 
 Комисија је извршила стручну оцену понуда, како би утврдила да ли 
је пристигла понуда прихватљива у смислу одредби члана 3. став 1. тачка 
33) Закона о јавним набавкама и констатовала  следеће: 
  

• Понуда понуђача:  ''ЛУКОИЛ'' АД Београд, Булевар 

Михаила Пупина 165д 
 

 Понуђач ''ЛУКОИЛ'' АД Београд је понудио укупну цену без ПДВ-а у 

износу од 575.525,00 динара, односно 690.600,00  динара са ПДВ-ом.  
  
  
1.  Понуда не садржи битне недостатке који представљају основ за 
одбијање понуде у смислу одредби члана 106. Закона о јавним набавкама, 
што је утврђено на следећи начин: 
 1.1. Понуђач је уписан у Регистар понуђача који води Агенција за 
привредне регистре, те у смислу одредби члана 78. став 5. Закона о јавним 
набавкама није у обавези да приликом подношења понуде доказује 
испуњеност обавезних услова утврђених чланом 75. Закона о јавним 
набавкама. Интернет страница на којој су ови подаци јавно доступни је: 
www.apr.gov.rs. 
 1.2  Рок важења понуде је 60 дана и у складу је са захтеваним. 
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 1.3 Понуда не садржи друге недостатке због којих није могуће 
утврдити стварну садржину понуде, односно упоредити је са другим 
понудама. 
1.4 Број бензинских пумпи дуж ауто-пута Београд-Ниш: 1 
1.5 Број бензинских пумпи на територији Републике Србије: 111 
1.6 Понуђач је доставио изјаву да понуђено гориво, ауто гас ТНГ и дизел 
гориво одговарају стандардима из Правилника о техничким и другим 
захтевима. 
 
2.   Понуда је одговарајућа јер је благовремена и испуњава све услове из 
техничке спецификације. 
3.  Понуда не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе 
понуђача. 
4.  Понуђач је понудио цену која не прелази износ процењене вредности 
јавне набавке. 
 

5) Закључак 
        

 Комисија је понуду  понуђача: ''ЛУКОИЛ'', из Београда оценила као 

прихватљиву у смислу одредби члана 3. став 1. тачка 33) Закона о јавним 
набавкама. 

 Сагласно одредбама члана 107. став 3. Закона о јавним набавкама 
стекли су се услови да наручилац донесе одлуку о додели уговора о јавној 
набавци.  
 

6) Предлог Одлуке о додели уговора 
 

 На основу спроведене стручне оцене понуда Комисија за јавну 

набавку добара - Набавка горива за моторна возила путем картице 
за гориво 

, број: 01-ЈНМВД-2016 констатује да су се сагласно одредбама члана 107. 
став 3. Закона о јавним набавкама стекли услови  за доделу уговора, те 
предлаже наручиоцу да  уговор о јавној набавци додели  понуђачу: 

''ЛУКОИЛ'', из Београда, који је понудио укупну јединичну цену без ПДВ-а 

у износу од  575.525,00 динара, односно 690.600,00  динара са ПДВ-ом. 
 
 

Одговорно лице наручиоца је прихватило предлог Комисије за 
јавну набавку дат у Извештају о стручној оцени понуда, број: 03-64-2 од 
25.01.2016. године и донело одлуку као у диспозитиву. 

 

У складу са одредбама члана 113. став 1. Закона о јавним набавкама, 
Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је 
додељен уговор у року од осам дана од дана протека рока за подношење 
захтева за заштиту права.   
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