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На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” број 124/2012 и 

14/2015), објављује се: 

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е   О   З А К Љ У Ч Е Н О М   У Г О В О Р У 

 

Назив наручиоца: Установа СРОЦ Врачар 

 

Адреса наручиоца: Сјеничка 1, Београд 

 

Интернет страница наручиоца: http://www.srocvracar.rs/ 

 

Врста наручиоца: Установа 

 

Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак 

 

Врста предмета: Добра 

 

Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:  

 

Куповина нафтних деривата – мазута и лаког лож уља за потребе Установе Сроц Врачар. 

 

Назив и ознака из Општег речника набавки: Нафта и дестилати – 09130000 

 

Уговорена вредност:  

 

Укупна вредност не сме прећи износ од 9.000.000,00 динара без пореза на додату вредност, 

односно од 10.800.000,00 динара са порезом на додату вредност. 

 

Критеријум за доделу уговора: 

 

Најнижа понуђена цена 

 

Број примљених понуда: У предметном поступку јавне набавке примљене су две понуде. 

 

Највиша и најнижа понуђена цена:  

 

Највиша понуђена укупна цена за процењене количине износи 4.932.220,00 динара без пореза на 

додату вредност, односно 5.918.664,00 динара са порезом на додату вредност. 

 

Најнижа понуђена укупна цена за процењене количине износи 4.657.996,20 динара без пореза на 

додату вредност, односно 5.589.595,44 динара са порезом на додату вредност. 

 

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:  

 

Највиша понуђена укупна цена за процењене количине код прихватљивих понуда износи 

4.932.220,00 динара без пореза на додату вредност, односно 5.918.664,00 динара са порезом на 

додату вредност. 

 

Најнижа понуђена укупна цена за процењене количине код прихватљивих понуда износи 

4.657.996,20 динара без пореза на додату вредност, односно 5.589.595,44 динара са порезом на 

додату вредност. 

 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 2.4.2015. године 

 

http://www.srocvracar.rs/
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Датум закључења уговора: 20.4.2015. године 

 

Основни подаци о добављачу:  

 

ЕУРО МОТУС Д.О.О., Војислава Илића 145, 11000 Београд 

 

Период важења уговора: Уговор важи до утрошка средстава предвиђених Уговором а најдуже 12 

месеци од дана потписивања. 

  

 

 

                                                            

 


