
 

Предшколска установа ''Бамби'' Кула 

Кула, Ј. Крамера 19, 

тел/фах 025-722-139,723-631 

Бр. Дел I-51/16 

Датум: __17.10.2016._ 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ: О Б А В ЕШТ Е ЊЕ 

о закљученом уговору 

 

у поступку заједничке јавне набавке отворени поступак 23/2016- набавка енергената за 

кориснике буџетских средстава за грејну сезону 2016/2017 по партијама. 

 

 

 

Назив и адреса Наручиоца, број и датум доношења Одлуке о додели уговора: 

П.У.“Бамби“ Кула, 

Јосипа Крамера 19; 

Интернет страница pubambi-kula.com  

Број одлуке 015-404-74/2016-1 од 25.07.2016.године. (у питању је поступак заједничке 

набавке коју спроводи Општинска управа Кула у име свих наручилаца). 

 

Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке : набавка енергената за 

кориснике буџетских средстава за грејну сезону 2016/2017 ОРН –09100000 – Горива. 

 

Критеријум избора понуде: најнижа понуђена цена. 

 

Укупан број примљених понуда 6; број примљених понуда за партију  бр. 1(један) 3 

понуде; број примљених понуда за партију бр. 3 (три) 3 понуде. 

 

Највиша понуђена цена за партију бр.1 износи 17.410.041,67 без пдв-а а најнижа понуђена 

цена износи 13.257.000,00 без пдв-а (ово се односи на све понуђаче). 

Највиша понуђена цена за партију бр.3 износи 5.937.500,00 без пдв-а а најнижа понуђена 

цена износи 3.750.000,00 без пдв-а (ово се односи на све понуђаче). 

 

Највиша и најнижа цена код прихватљивих понуда износи  

за партију 1: 17.410.041,67 и 13.257.000,00 дин без пдв-а (ово се односи на све понуђаче). 

за партију 3: 4390.906,25 без пдв-а (ово се односи на све понуђаче). 

 

Предмет јавне набавке формиран је у 3 партије: 

- Уље за ложење НСГ-С 

- Гасно уље екстра лако ЕЛ – (предшколска установа не користи ову врсту горива) 

- Угаљ – сушени лигнит 

 



Процењена вредност јавне набавке (за предшколску установу)  2.885.416,00 динара без 

ПДВ-а укупно, односно по партијама: 

 

- За партију 1. – 2.291.666,00 дин без пдв-а 

- За партију 3.  -    593.750,00 дин без пдв-а 

 

Вредност уговора о јавној набавци износи у динарима без ПДВ-а и са ПДВ-ом: 

 

Партија 1.   1.350.000,00   без пдв-а односно 1.620.000,00 са пдв-ом  „Еуро мотус“  д.о.о. 

Београд; 

Важење уговора до 15.04.2017. 

Партија 3.  526.908,75 без пдв-а односно  632.290,50 са пдв-ом  ЈП„Електропривреда 

Србије“ Београд – огранак РБ „Колубара“.  

Важење уговора до 30.04.2017. 

 

 

Основни подаци о понуђачима којима су додељени уговори : 

 

„Еуро мотус“ д.о.о. Београд, Војислава Илића 145 , МБ 17204637, ПИБ 101723687 

 

ЈП„Електропривреда Србије“ Београд – огранак РБ „Колубара“, Лазаревац Светог Саве 1 

МБ 20053658, ПИБ 103920327 

 

 

 

 

 

 

 

Набавна служба 

П.у. „Бамби“ Кула 
 

 

________________ 

 

Тања Паланачки 


