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JП МЛАДОСТ ОПОВО
Иве Лоле Рибара 1Ј
Ев. бр.1950-1/2019.
Ев.бр: ЈНМВ-Д-01/2019.
Датум: 21.11.2019.

На основу чланова 39. и 104. и 105. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр.124/12 и 
68/2015.), Комисија за јавну набавку у поступку ЈНМВ- Набавка горива, уља, мазива и антифриза 
израдила је

                                                                             
                                                  ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

                                             За  набавку горива, уља, мазива и антифриза

                                      
                                                                                    I

ПРИХВАТА СЕ Извештај Комисије за јавну набавку– Набавка  горива, уља, мазива и антифриза  
Ев. бр.1928/2019.– Бр. ЈНМВ -Д- 01/2019.,од 18.11.2019. год.,ПА СЕ УГОВОР ДОДЕЉУЈЕ Понуђачу:

„НИС“ АД Нови Сад, ул. Народног фронта бр. 12, Нови Сад

која  је  благовремена,  одговарајућа  и  прихватљива,  са  најнижом  понуђеном  укупном  ценом  по
јединици мере у износу од  4.717,62   динара, без урачунатог ПДВ-а. 

II

Уговор о јавној  набавци са Понуђачем из  тачке  I ове Одлуке,биће закључен  у складу са
одредбама члана 112. став 2. тачка 5. Закона о јавним набавкама

О б р а з л о ж е њ е

Предмет јавне набавке: Набавка, Ев.бр. 1950-1/2019., ЈНМВ-Д-01/2019.

Подаци о апропријацији у буџету, односно у финансијском плану: 
 План набавки ЈП „Младост “Опово за 2019. годину 

позиција 1.1.1. 
и

 Финансијски план ЈП „Младост “Опово, позиција 5130

Процењена вредност јавне набавке: 2.435.000,00 динара

Предмет јавне набавке није опредељен по партијама 

Позив за подношење понуда и конкурсна документација објављени су на Порталу Управе за јавне 
набавке и на интернет страници предузећа, дана 31.10.2019. год. 
Јавно отварање понуда обављено је дана 18.11.2019. год. са почетком у 12:30 часова у 
просторијама ЈП „Младост Опово“, Иве Лоле Рибара 1Ј, Опово, о чему је Комисија за јавну набавку 
у поступку јавне набавке мале вредности у саставу Иван Циврић,струковни менаџер у области 
менаџмента, члан; Маја Цукић, струковни економиста,члан и Драгана Мађарац, дипл. правник, 
службеник за јавне набавке, члан, сачинила записник .
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Комисија је, у свом Записнику, констатовала да је до крајњег рока за достављање понуда, односно 
до дана 18.11.2019. год. до 12:00 часова, на адресу Наручиоца, пристиглa и заведенa пријемним 
пријемном печатом1(једна)благовремена понуда Понуђача „НИС“АД , ул. Народног фронта 12, Нови
Сад која је заведена код Наручиоца ев.бр. 1926/2019. , време пријема 09:52 часова, како следи:

Број под 
којим је 
понуда 
заведена 
код 
наручиоца

Назив Понуђача Датум 
пријема 

Време
пријема

1926/2019 „НИС „ АД НОВИ САД, Народног фронта
бр.12, 21000 Нови Сад 18.11.2019 09:25

Није било понуда са неуобичајено ниском ценом.

Констатује се да отварању понуда  не присуствују представници понуђача:

Комисија коначно констатује да је до дана 18.11.2019. год. до 12:00 часова, пристигла и заведена 
пријемним штамбиљем 1 (једна) благовремена понуда .

Комисија констатује да  нема неблаговремених понуда.

Назив понуђача, број и датум понуде и подаци из Обрасца понуде:

1. НАЗИВ ПОНУЂАЧА: „НИС“АД  НОВИ САД, ул. Народног фронта бр.12,21000 Нови Сад

      -     Број понуде: DWN-122300/IZ-DO/012201

       -     Датум понуде: 18.11.2019.

      -      Понуда се даје: самостално

 Рок важења понуде : 30 дана од дана отварања понуда.

Цена по јединици мере износи  4.717,62  РСД без ПДВ-а, и 5.721,13  РСД са ПДВ-ом

Комисија је, приступила рангирању прихватљивих , одговарајућих и благовремених понуда,
применом критеријума «најнижа понуђена цена» и сачинила следећу ранг листу:

Назив Понуђача

Понуђена цена по
јединици мере

у динарима 
без ПДВ-а

Број 
бодова

Ранг
листа

„НИС“ АД Нови Сад, ул. Народног 
фронта бр. 12, Нови Сад 4.717,62 100 1

Комисија,  након стручне оцене и рангирања понуда, предлаже директору предузећа да на основу
чланова 39. и 107.  Закона о јавним набавкама, донесе Одлуку о додели уговора понуђачу :

„НИС“ АД Нови Сад, ул. Народног фронта бр. 12, Нови Сад

која  је  благовремена,  одговарајућа  и  прихватљива,  са  најнижом  понуђеном  укупном  ценом  по
јединици мере у износу од  4.717,62    динара, без урачунатог ПДВ-а. 
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Комисија је,након сачињавања Извештаја о стручној оцени понуда, констатовала следеће податке о
предметној јавној набавци:

Предмет јавне набавке Набавка горива, уља, мазива и антифриза

Редни број јавне набавке
Бр.: ЈНМВ -Д- 01/2019.

Процењена вредност јавне набавке  
(без ПДВ-а)                            2.435.000,00 динара

Вредност уговора о јавној набавци 
(без ПДВ-а) До планираног износа 

Директор предузећа, прихватио је Извештај о стручној оцени понуда Комисије за јавну набавку мале
вредности, те је донео Одлуку као у диспозитиву. 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке Понуђач може 
поднети Захтев за заштиту права 
у року од 5 дана од дана објављивања
одлуке на Порталу УЈН

                                                                       Директор предузећа
                                                                                                        
                                                                                             _______________________________

Драган Живковић
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