НАРУЧИЛАЦ
ТЕХНИЧКА ШКОЛА ГСП
БЕОГРАД, РАДОСЛАВА ГРУЈИЋА 2
Деловодни број : 3253
Датум: 06.12.2017. године

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'', број 124/12, 14/2015,
68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 3249 од 05.12.2017. године, Техничка
школа ГСП, Радослава Грујића 2, Београд, као Наручилац за јавну набавку број: ЈНМВ бр. 61/2017 – Набавка добара - набавка аутомобила – „ ФИАТ ПУНТО“. 1.3 MULTIJET

ОДЛУКУ
о додели Уговора у поступку јавне набавке мале вредности ЈНМВ бр. 6-1/2017– Набавка
добара - набавка аутомобила – „ ФИАТ ПУНТО“. 1.3 MULTIJET
Уговор се додељује
Понуђачу: АУТО КУЋА–КОЛЕ Д.О.О.са седиштем у Земуну, Цара Душана 209, директор,
Драгутин Милошевић, ЈМБГ 1711956710097, тел. 011/3168010, Мат.број фирме 17084437,
шифра дел.4520, ПИБ 100426309, као понуђачу који на основу критеријума предвиђеног
конкурсном документацијом - најнижа понуђена цена – испуњава услове конкурса.
Образложење
Наручилац је дана 06.11.2017. године под деловодним бројем 3049 донео Одлуку о
покретању поступка јавне набавке, Набавка добара - набавка аутомобила – „ ФИАТ
ПУНТО“. 1.3 MULTIJET, број 6-1/2017. године.
Позив за подношење понуде као и Конкурсна документација објављени су на Порталу јавних
набавки као и на званичној интернет страници Наручиоца дана 20.11.2017 . године.
У Позиву за подношење понуде као и Конкурсној документацији, предвиђено је да је
последњи дан за предају документације-Понуда за учешће у јавној набавци је 05.12.2017.
године до 11,00 часова .
Отварање Понуда је истог дана 05.12.2017. године у 11,30 часова просторијама Техничке
школе ГСП у улици Радослава Грујића бр. 2. у Београду.
Записнички је констатовано следеће :
1.Поступак отварања понуда спроводи се у Секретаријату Техничке школе ГСП Београд,
Радослава Грујића 2. у 11,30 часова.
2. Предмет Јавне набавке: Добра - набавка аутомобила – „ФИАТ ПУНТО“ 1.3 MULTIJET
3. Процењена вредност набавке је 1300000,00 динара
4. Критеријум за избор најпововољније понуде је: Најнижа понуђена цена цена
5.Отварање понуда спроводи Комисија у пуном саставу :
1. Тучић Душко, председник комисије
2. Ранђеловић Ненад, члан
3. Божица Опачић, члан

Благовремено, тј. до дана 5.12.2017 године до 11,00 часова пристиглје 1 (једна) понуда и то по
наведеном редоследу:
Ред. број

1.

Број под којим
језаведена понуда у
ТШГСП ,
Датум и час пријема

Назив и седиште
понуђача/шифра
понуђача/број
понуде

Број понуде

3241 од 05.12.2017.
године у 10,40 часова

АУТО КУЋА – /
КОЛЕ Д.О.О.
Земун, Цара
Душана 209

Понуђена цена

Цена без ПДВ –а
1.119.000,00 динара
Цена са ПДВ –ом
1.438.800,00 динара

Комисија констатује присутност образаца тражених конкурсном документацијом код Понуде.
Пристигла понуда испуњава услов да буде разматрана у поступку стручне оцене понуда.
Након спроведеног поступка отварања понуда, Комисија је сачинила Записника о отварању
понуда, број 3247 од 05.12.2.2017. године.
Записник је достављен Понуђачу у року од три дана од дана отварања.
Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени Понуда, датој у Извештају број 3249
од 05.12.2017. године.
У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће:
Благовремено, тј. до дана 05.12.2017. године до 11,00 часова пристигла је једна (1) понуда са
следећим особинама:
1. Понуђач под редним бројем 1. са пословним именом АУТО КУЋА–КОЛЕ Д.О.О. са
седиштем у Земуну, Цара Душана 209. чија је понуда заведена код Наручиоца под
деловодним бројем 3241 од 05.12.2017. године, понудио је цену од 1.438.800,00 динара са
ПДВ-ом, ПДВ је 239.800,00 динара, понуђена цена без ПДВ-а је 1.119.000,00 динара.
Комисија је увидом у цене код великог броја дилера фабрике «ФИЈАТ АУТО» Србија
утврдила да је понуђена цена веома повољна. На основу тога Комисија је констатовала да
понуда, Понуђача АУТО КУЋА–КОЛЕ Д.О.О. са седиштем у Земуну, Цара Душана 209. иако
једна, јесте ПРИХВАТЉИВА.
Ранг листа понуда :
1. Понуђач под редним бројем 1. са пословним именом: АУТО КУЋА–КОЛЕ Д.О.О. са
седиштем у Земуну, Цара Душана 209. чија је понуда заведена код Наручиоца под
деловодним бројем 3241 од 05.12.2017. године, понудио је цену од 1.438.800,00 динара са
ПДВ-ом, ПДВ је 239.800,00 динара, понуђена цена без ПДВ-а је 1.119.000,00 динара.
Комисија за јавну набаку мале вредности је предложила Наручиоцу да као најповољнију
Понуду, имајући у виду критеријум за избор - најнижа понуђена цена, изабере Понуду под
редним бројем 1. која је код Наручиоца заведена под деловодним бројем 3241 од 05.12.2017.
године са понуђеном ценом од од 1.438.800,00 динара са ПДВ-ом, ПДВ је 239.800,00
динара, понуђена цена без ПДВ-а је 1.119.000,00 динара.
Одговорно лице Наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавну набавку, те је на основу
законског овлашћења донело одлуку о додели уговора.
На основу свега наведеног, а у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама, одлучено је
као у изреци ове одлуке.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове одлуке понуђач може Наручиоцу поднети захтев за
заштиту права у року од пет дана од дана њеног пријема.
Наручилац,
_____________________
Директор школе
Предраг Михаиловић, дипл.ел.инж.

