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МИНИСТАРСТВО САОБРАЋАЈА 

Дирекција за водне путеве 
Француска бр.9 
Београд 
 
www.plovput.gov.rs 
 
Орган државне управе 
 
Добра – набавка горива по картичном систему 

09000000 – Нафтни деривати, гориво, електрична енергија и други извори енергије 

Уговорена вредност износи: 
 

Вредност уговора о јавној набавци  
(без  ПДВ-а),  
 5.149.000,00   динара 
Вредност уговора о јавној набавци  
(са  ПДВ-ом),  
 6.178.750,00   динара 

 
Критеријуми    
       Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „економски најповољнија 
понуда“.  

Ред. 

број 
Критеријуми 

Број 

пондера 

I Цена горива без ПДВ-а 30 

II Распрострањеност продајних објеката 40 

 Услови плаћања 30 

УКУПНО : 100 

                           

   Цена горива : Максимално 40 бодова 

Понуда са најнижом укупном ценом без ПДВ-а из понуде (Ц мин) добија максимални број бодова, 
тј.30. Број бодова за укупну цену из понуде (Ц) осталих понуда израчунава се према формули: 

Бц =   30 x Ц мин 

       Ц  

Понуђач „НИС“ АД Нови Сад  је понудио цену од   5.149.000,00  динара без ПДВ-а. 
 

                             Распрострањеност продајних објеката: Максимално 40 бодова  
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За највећи број продајних места додељује се 40 бодова. Сваки следећи броја се израчуна по моделу 
цене за гориво. 

Понуђач „НИС“  АД Нови Сад има 324 (тристадвадесетчетири) малопродајна објекта-бензијске 
станице 

Услови : Максимално 30 бодова 

Понуђач који буде дао најповољније услове плаћања – максимални број број дана одложеног 
плаћања (45) добиће највећи број бодова - 30, а понуђач који понуди минимални број дана (10), 
добиће  0,666 боa.  Све остале понуде биће ирачунате по моделу  

1дан  = 0,666. 

Број понуђених дана (до 45)  x 0,666 = вредност бодова за услове плаћања. 

Понуђач „НИС“ АД Нови Сад је понудио услове плаћања и то - 15 дана од датума ДПО, 
ДПО настаје 15. и последњег дана у текућем датуму. 

 

Број примљених понуда – 1 (једна) 

Понуђена цена                            највиша:  5.149.000,00 динара 

                                                     најнижа:  5.149.000,00 динара 

Понуђена цена код                    највиша:   5.149.000,00 динара 

 прихватљивих понуда             најнижа:   5.149.000,00 динара 

У уговору нема подизвођача. 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 30. децембрар  2013.године 

Датум закључења уговора: 22. јануар 2014.године 

Добављач: „НИС АД НОВИ САД“  Нови Сад, ул. Народног фронта бр.12. 

ПИБ: 104052135 

Матични број: 20084693 

Околности које представљају основ за измену уговора: нема 

Период важења уговора:   дванаест месеци од дана закључивања уговора 

.Остале информације: / 


