
 
 

Број: ЈНВВ-03-6/2018 

Дана: 18. 04.2018. године 

  На основу члана 108. Закона о јавним набавкама,  Директор Наручиоца ЈП за комуналну 

инфраструктуру и услуге Кикинда, доноси 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА 

ЈНМВ-03-6/2018 

 

   

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ: Понуђачу ЕКО Србија Н. Београд, ул. Тошин Бунар бр. 274а, 

понуда број 0537-18//01 од 16.04.2018. године, код Наручиоца заведена под бројем 6543 од 

17.04.2018. године. 

О б р а з л о ж е њ е  

1. Предмет и процењена вредност јавне набавке: Набавка нафтних деривата  - горива 

 

Процењена  вредност је 13.500.000,00 динара без ПДВ-а 

 

2. Основни подаци о понуђачима: 

 

Ред. 

бр. 

            Назив и седиште понуђача 
Назив и седиште понуђача из 

групе понуђача 

Назив и седиште 

подизвођача 

1. ОМВ Србија доо Београд / / 

2. ЕКО СРБИЈА ад Н. Београд / / 

3. Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда:  

4. Уколико је понуда одбијена због неуобичајно ниске цене, детаљно образложење – начин 

на који је утврђена та цена: / 

5. Критеријум за доделу уговора је економски најповољнија понуда 

Ранг листа прихватљивих понуда применом критеријума за доделу уговора: 

Р. бр.  Назив и седиште понуђача  Понуђена цена Број продајних 

места 

1. ОМВ Србија доо Београд 7.893.115,00 динара без ПДВ-а 61 

     2. ЕКО Србија ад Н. Београд 7.827.290,00 динара без ПДВ-а 54 



 

6. Начин примене методологије доделе бодова: 

 

Р. 

бр.  
Назив и седиште понуђача  

Бодовање за 

понуђену цену 

Бодовање за број 

продајних места 
Укупно бодова 

     1.  ОМВ Србија доо Београд 79,33 20 99,33 

     2. ЕКО Србија ад Н.Београд 80 20 100 

7. Понуђач којем се додељује уговор: ЕКО Србија, ад  Нови Београд Тошин бунар бр 274а. 

На основу изнетог, одлучено је као у диспозитиву.  

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  

Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од десет дана 

од дана објављивања одлуке на порталу јавних набавки. Захтев се подноси Наручиоцу, а копија 

се истоверемено доставља Републичкој комисији. 

 

                Директор 

            Данило Фурунџић, дипл. инж. арх. 

 

 

 


