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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА  

„ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ” Београд         

Дел. број: 14060 

Датум: 30.11.2016. 

Београд 

Саве Шумановића 1 

 

На основу члана 107. и члана 108. Закона о јавним набавкама (”Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 

68/2015) и Извештаја Комисије о стручној оцени понуда дел. број 14046 од 30.11.2016. године, за јавну 

набавку мале вредности услуге, редни број 05/16-У: Текуће порпавке возила (пежо, цитроен, форд, застава, 

шкода), директор ПУ ”Чика Јова Змај” доноси: 

 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

ДОДЕЉУЈЕ СЕ УГОВОР понуђачу Ауто центар „Анђелковић“,  у поступку јавне набавке мале вредности 

услуге број 05/16-У: Текуће поправке возила (пежо, цитроен, форд, застава, шкода), бр. понуде 63/2016 од 

22.11.2016. године, код Наручиоца заведена под дел. бр. 13713 од 24.11.2016. године. 

Образложење 

ПУ ”Чика Јова Змај”, ул. Саве Шумановића бр. 1, из Београда, као наручилац, донео је Одлуку о покретању 

поступка јавне набавке мале вредности услуге број 05/16-У: Текуће поправке возила (пежо, цитроен, форд, 

застава, шкода (број 12018 од 10.11.2016. године). У складу са чланом 62. Закона о јавним набавкама, 

Наручилац је дана 14.11.2016. године објавио на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници 

Позив за подношење понуде и конкурсну документацију.Дана 21.11.2016. године, Комисија је изменила 

конкурсну документацију те је исту објавила на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца. 

Истог дана, објављео је и обавештење о продужењу рока за подношења понуда бр. 13554 од 21.11.2016. 

године. 

Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда бр. 13749 од 

24.11.2016. године, Комисија је приступила стручној оцени понуда, датој у извештају од 14046 од 

30.11.2016. године. 

У извештају о стручној оцени понуда бр. 14046 од 30.11.2016. године, Комисија за јавну набавку је 

констатовала следеће: 

Предмет јавне набавке: 

Предмет јавне набавке је набавка услуге: Текуће поправке возила (пежо, цитроен, форд, застава, шкода) 

 

Процењена вредност јавне набавке: 

Процењена вредност јавне набавке износи 1.500.000,00 динара без ПДВ-а. 

 

Основни подаци о понуђачима: 

У поступку јавне набавке учествовала су три  понуђача и то: 

 - Ауто центар „Анђелковић“ д.о.о., Столачка 8, Београд, МБ 17094980, ПИБ 100348851 

 - Auto line д.о.о., Вишњички венац 35, Београд, МБ 20369183, ПИБ 105372638 

 - LKV  partner д.о.о., Аутопут 20, Земун, МБ 20427680, ПИБ 105644390 

 

 

Подаци о одбијеним понудама: 

Укупан број поднетих понуда: 3 

Називи понуђача чије су понуде одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда:  

- Понуда понуђача Auto line д.о.о., бр. 67 од 24.11.2016. године се одбија као неприхватљива јер понуђач 

није доставио сертификате ISO 14001 и ISO 18001 који су тражени конкурсном документацијом. 
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Понуђена цена износи 416.513,00 динара без ПДВ-а. У понуди бр. 67 од 24.11.2016. године понбуђач је 

поред сертификата ISO 9001, доставио изјаву којом је навео да се сва документа која су одређена као 

додатни услов за предметну набавку (ISO 9001, ISO 14001 и ISO 18001) могу пронаћи на web страници 

www.iss.rs. Комисија је покушала на наведеној страници да пронађе наведене сертификате, али 

безуспешно. Захтевом за додатним појашњењима бр. 13853 од 25.11.2016. Комисија је тражила да се 

понуђач изјасни да ли понуђач уопште поседује тражене сертификате. Дописом бр. 13858 од 28.11.2016. 

године, понуђач је навео да не поседује тражене сертификате, те да имају непотпуну документацију. 

- Понуда понуђача LKV partner д.о.о. бр. 23/16  од 23.11.2016. године се одбија као неприхватљива јер 

понуђач није доставио сертификате ISO 9001, ISO 14001 и ISO 18001 који су тражени конкурсном 

документацијом. Понуђена цена износи 632.820,00 динара без ПДВ-а. 

 

Напомена:  

Захтевом за давање сагласности за исправку рачунских грешака, бр. 13989 од 29.11.2016. године, Комисија 

је понуђачу Ауто центар „Анђелковић“ тражила сагласност за исправку рачунских грешака из понуде бр. 

63/2016. Дописом бр. 14010 од 30.11.2016. године, понуђач Ауто центара „Анђелковић“ је дао сагласност за 

исправку рачунских грешака, тако да коначна понуда понуђача износи 906.053,00 динара без ПДВ-а. 

 

Критеријум за оцењивање понуде: 

Критеријум за оцењивање понуде у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена. 

 

Ранг листа понуђача: 

Ранг листа понуђача чија је понуда прихватљива: 

 

Назив понуђача Понуђена цена без ПДВ-а за  
Понуђена цена са  

ПДВ-ом 

Ауто центар „Анђелковић“ 906.053,00 1.087.263,60 

 

 

Понуђач коме се додељује уговор: 

Комисија констатује да је најнижу понуђену цену понудио понуђач Ауто центар „Анђелковић“, те предлаже 

наручиоцу да њему додели уговор.  

 

На основу горе наведеног, директор Установе је одлучио као у изреци ове Одлуке. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  

Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од 5 (пет) дана од дана објаве ове 

Одлуке на Порталу јавних набавки. Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено 

доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права садржи:  

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;  

2) назив и адресу наручиоца;  

3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;  

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;  

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;  

6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог закона;  

7) потпис подносиоца.  

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе, наручилац ће такав захтев одбацити 

закључком. 

         Директор Установе 

         Лидија Хутовић с.р. 

http://www.iss.rs/

