
 ЈКП''Моравац'' Мрчајевци 

Број: 180 

Датум: 22.03.2017.године 

 

На основу члана 108. Закона о Јавним набавкама (Сл.гл.Р:С.бр.124/12, 14/15 И 68/15) и 

извештаја комисије за Јавну набавку доносим: 

 

О  Д   Л  У  К  У 

 

О додели уговора у  поступку Јавне набавке велике вредности број ЈНВВ-02-1.1.2/2017 за 

набавку горива за моторна возила. 

Додељује се Уговор за јавну набавку добра – гориво за моторна возила број ЈНВВ-02-

1.1.2/2016, понуђачу ''Спонит'' ДОО Чачак, Николе Тесле број 17, ПИБ: 101117461, матични 

број: 07612940. 

Укупна уговорена вредност јавне набавке износи 5.214.520,00 динара без ПДВ-а, односно 

6.257.424,00 динара са ПДВ-ом. 

Ову Одлуку објавити на Порталу јавних набавки у року од 3 (три) дана од дана доношења. 

 

Образложење 

Наручилац је дана 13.02.2017.године донео Одлуку о покретању поступка Јавне набавке 

велике вредности број ЈНВВ-02-1.1.2/2017, деловодни број 71, за набавку горива за моторна 

возила. Дана 16.02.2017.године је објавио Позив за подношење понуда и конкурсну 

документацију  на Порталу јавних набавки и интернет страници ЈКП ''Моравац'' Мрчајевци. 

Благовремено, односно до  истека рока за подношење понуда дана 16.03.2017. године на 

адресу Наручиоца су приспеле 2 (две) понуде и то: 

1. АД ''НИС'' Нови Сад, понуда заведена код Наручиоца под деловодним бројем 162, 

примљена дана 15.03.2017.године у 10 часова и 3 минута. 

2. ДОО ''Спонит'' Чачак, Николе Тесле бр.17, понуда заведена код Наручиоца под 

деловодним бројем 164, примљена дана 16.03.2017.године, у 10 часова и 59 минута. 

Отварање понуда од стране комисије је спроведено дана 16.03.2017.године, о чему је 

сачињен записник број 163 од  16.03.2017. године и исти је путем поште достављен 

понуђачу који није присуствовао отварању нонуда. 

Након спроведеног поступка отварања понуда, Комисија за јавну набавку је приступила 

стручној оцени понуда и у свом Извештају од 20.03.2017. године констатовала следеће: 

 

1. Предмет јавне набавке велике вредности ЈНВВ-02-1.1.2/2017 је набавка горива за моторна 

возила  (09134200- моторно гориво) 

2. Укупна процењена вреднст јавне набавке без пореза на додату вредност износи 

5.700.000,00 динара, а средства су обезбеђена на конту 5133. 



3. Благовремено, односно до дана 16.03.2017.године до 12,00 часова доставњене су следеће 

понуде: 

3.1. ''НИС'' А.Д. Нови Сад, Народног фронта бр.12 

- понуда је заведена у ЈКП ''Моравац'' Мрчајевци под деловодним бројем 162 

- достављена је дана 15.03.2017. године у 10 часова и 3 минута 

- понуђена цена без обрачунатог ПДВ-а износила је 6.034.260,00 динара,  

- понуђена цена са обрачунатим ПДВ-ом износи 7.241.160,00 динара 

- достављени су докази о испуњености услова за учешће у поступку Јавне набавке 

- комисија оцењује да је понуда благовремена, али није одговарајућа јер је понуђена цена 

виша од процењене вредности, односно неприхватљива је. 

3.2. '' Спонит''Д.О.О. Чачак, Николе Тесле бр.17 

-  понуда је заведена у ЈКП ''Моравац'' Моравац под деловодним бројем 164 

- достављена дана 16.03.2017. године у 10 часова и 59 минута 

- понуђена цена износи 5.214.520,00 динара и не садржи ПДВ. 

- укупна понуђена цена са обрачунатим ПДВ.-ом од 20% износи 6.257.424,00 динара 

- достављени су докази о испуњености услова за учешће у поступку Јавне набавке 

- комисија оцењује да је понуда благовремена, одговарајућа и прихватљива. 

Руководећи се критеријумом најниже понуђене цене и тиме да је понуда предузећа ''Спонит'' 

Д.О.О. Чачак, Николе Тесле 17, оцењена као прихватљива, комисија за Јавну набавку је 

сагласна да Уговор о Јавној набавци горива за моторна возила треба закључити са овим 

предузећем у складу са достављеном понудом и предложеним моделом уговора. 

На основу изнешеног, а сагласно одредбама члана 108. Закона о Јавним набавкама, 

Наручилац ће Уговор доделити понуђачу ДОО ''Спонит'' Чачак, Николе Тесле бр.17, 

ПИБ:101117461, матични број: 07612940, за понуду број 12/17 од 15.03.2017. године, која је 

заведена код Наручиоца под бројем 164 дана 16.03.2017. године. 

Ову одлуку објавити на Порталу Јавних набавки и својој интернет страници у року од 3 

(три) дана од дана доношења, а у складу са чланом 108. став 5. Закона о Јавним набавкама. 

 

Поука о правном леку: 

Против ове Одлуке Понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од 10 (десет) дана 

од дана објављивања на Порталу Јавних набавки. Захтев се подноси Наручиоцу, а копија се 

истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права.  

 

ЈКП ''Моравац'' Мрчајевци                       

Директор 

Драгица Вујанић 

_________________________ 

 

 


