
Наручилац:          ВИСОКА ШКОЛА ПРИМЕЊЕНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА 

Адреса:                 ул. Филипа Филиповића бр.20 

Број:        1317 

Датум:        19.09.2019.год 

Место:                 В Р А Њ Е 

 

 На основу члана 108 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 68/2015), Извештаја 

о стручној оцени понуде директор Високе школе примењених струковних студија у Врању 

доноси: 

ОДЛУКУ 

О додели уговора 

БИРА СЕ КАО НАЈПОВОЉНИЈА понуда понуђача „КНЕЗ ПЕТРОЛ“ ДОО 

БАТАЈНИЦА бр. 1305 од 19.09.2018.године. 

 

Образложење 

Наручилац је дана 05.09.2019.године донео Одлуку бр.1212 о покретању поступка јавне 

набавке мале вредности број 02/2019 за јавну набавку добара - Набавка гасног уља екстра лако 

еуро ЕЛ. За наведену јавну набавку наручилац је позвао понуђаче да доставе понуде за јавну 

набавку мале вредности набавка лож уља. 

 До истека рока (19.09.2019. године) на адресу наручиоца приспело је две понудe. 

 Након спроведеног отварања понуде Комисија за јавне набавке је приступила стручној 

оцени понуда и сачинила Записник и Извештај о истој. 

 У Извештају о стручној оцени понуда број 1316 од 19.09.2019.године Комисија за јавне 

набавке констатовала је следеће: 

 

1) Подаци о јавној набавци: 

  

Предмет јавне набавке Набавка гасног уља екстра лако еуро ЕЛ 

Редни број јавне набавке ЈНМВ 2/2019. 

Процењена вредност јавне набавке 

(са ПДВ-ом) 

до 1.300.000,00 динара 

Вредност уговора о јавној набавци 

(без ПДВ-а) 

до 1.100.000,oo динара 

 

2) Укупан број поднетих понуда:  2 

 

Назив/име понуђача 

Благовремене понуде Неблаговремене понуде 

   

1. ЕУРОМОТУС Д.О.О  

2. КНЕЗ ПЕТРОЛ Д.О.О  

3.   

4.   

 

3) Нема одбијених понуда. 

 

4) Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена 

а) Ранг листа понуђача у случају примене критеријума најнижа понуђена цена: 

 

 

 



Назив/име понуђача Понуђена цена (без ПДВ-а) 

1.  

КНЕЗ ПЕТРОЛ ДОО 

 

1. Гасно уље екстра лако 

         - 8000 лит               127,42            1.019.360,00 

          

          -------------------------------------------------------- 

         Укупно без ПДВ                            1.019.360,00 

 

 

          Износ ПДВ                                     203.872,00 

Укупно са ПДВ     152,90                      1.223.232,00 

          

   

2. ЕУРОМОТУС Д.О.О 1. Гасно уље екстра лако 

         - 8000 лит             119,58            956.666,67   

         _________________________________________ 

         Укупно без ПДВ                         956.666,67 

 

    Износ ПДВ-a                                   191.333,33   

Укупно са ПДВ -om           143,50              1.148.000,00 

 

 

5) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:  

 

 Комисија после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда понуђача 

„КНЕЗ ПЕТРОЛ ДОО„ БАТАЈНИЦА бр.1305 од 19.09.2019.године, и предлаже наручиоцу 

његов избор.  

 

Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача: 

 

Да  Не х 

   

Назив/име подизвођача Део уговора који ће реализовати подизвођача 

  

 

 В.Д. председник Академије је прихватио Предлог комисије за јавне набавке о избору 

најповољније понуде, те је на основу законског овлашћења донела Одлуку о избору најповољније 

понуде којом се понуда број 1305 од 19.09.2019.године понуђача „КНЕЗ ПЕТРОЛ“ ДОО 

БАТАЈНИЦА бира као најповољнија, те се наведеном понуђачу додељује Уговор. 

 

Поука о правном леку: Против ове Одлуке незадовољни понуђач може поднети наручиоцу 

Приговор у року од 8 дана од дана пријема исте. 

 

 

 

                      В.Д. председник Академије, 

      ______________________ 

           Др Саша Николић,редовни професор 


