ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ,,ТРСТЕНИК”
Живадина Апостоловића бр. 47
37240 Трстеник
Број одлуке: 01-551-2314/7
Датум: 01.12.2016. године
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ("Сл.гласник Републике Србије"
број 124/2012 и 68/2015), директор Центра за социјални рад „Трстеник“, у Трстенику,
доноси:

ОДЛУКУ
ДОДЕЉУЈЕ СЕ УГОВОР о јавној набавци добра - Куповина службеног
путничког аутомобила, инт.бр. ЈН 1/2016, понуђачу WEST BEOCAR, d.o.o,Београд,ул.
Јужни Булевар бр.95 у свему према понуди број 393 од 28.11.2016. године, заведеној код
наручиоца под бројем 01-551-2314/4 од 01.12.2016. године.
Укупна вредност уговора износи 1.316.666,67 динара без ПДВ-а, односно
1.580.000,00 динара са ПДВ-ом.

Образложење
Наручилац је дана 21.11.2016. године донео одлуку бр. 01-551-2314/1 о покретању
поступка јавне набавке мале вредности број ЈН 1/2016, за јавну набавку добара – Куповина
службеног путничког аутомобила; 34110000-1 путнички аутомобили, сходно плану
набавки.
За наведену јавну набавку наручилац је на Порталу јавних набавки и на интернет страници
Наручиоца дана 22.11.2016. године објавио позив за подношење понуда, са изменама и
допунама, такође објављеним на Порталу јавних набавки и на интернет страници
Наручиоца дана 23.11.2016. године.
Подаци о апропријацији у буџету, односно финансијском плану: Средства за наведену
набавку предвиђена су у финансијском плану Центра за социјални рад ,,Трстеник”, за 2016.
годину, на позицији конта 512111 - аутомобили.
Поступак јавне набавке је у потпуности спроведен у складу са Планом набавки за
2016.годину.
До истека рока за поношење понуда (до 01.12.2016.године до 14 и 30 часова), на адресу
наручиоца приспела је само 1 (једна) понуда.
Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила стручној
оцени понуда и сачинила извештај о истом.
У извештају о стручној оцени понуда бр. 01-551-2314/6 од 01.12.2016. године, Комисија за
јавне набавке је констатовала следеће:
1)
Предмет јавне набавке: Куповина службеног путничког аутомобила; 34110000-1
путнички аутомобили.
2) Процењена вредност јавне набавке укупно и посебно за сваку партију: Процењена
вредности јавне набавке износи 1.333.333,33 динара (без ПДВ-а).
3) Основни подаци о понуђачима:
3.1) Понуђач: “West Beocar”д.о.о. 11000 Београд, ул. Јужни Булевар бр.95

Основни подаци о понуђачу
Заводни број:
Пословно име или скраћени назив из
одговарајућег регистра:
Адреса седишта:
Начин подношења понуде:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број (ПИБ)
Понуда понуђача број:
Укупна понуђена цена (без ПДВ-а):
Укупна понуђена цена (са ПДВ-ом):
Рок испоруке:
Рок и начин плаћања:

01-551-2314/4 од 01.12.2016. год. (09:15 часова)
“West Beocar”д.о.о. Београд
11000 Београд, ул. Јужни Булевар бр.95
Самостално
20678593
106775993
393 од 28.11.2016. године
1.316.666,67 динара
1.580.000,00 динара
Најкасније 60 дана од дана закључења уговора
- 100 % по основу аванса, 45 (четрдесетпет)
дана од дана издавања авансног рачуна,
односно авансног предрачуна, под условом да
су претходно достављена тражена средства
финанисјког обезбеђења
- Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
- Плаћање се врши у динарима.

Рок важења понуде

30 дана

Гарантни период

Најмање 2 године, без обзира на пређену
километражу

Место испоруке

Центар за социјални рад „Трстеник“,
ул.Живадина Апостоловића бр.47, 37240
Трстеник

3.2) Понуђач: Није било других понуђача
У поступку прегледа пристиглих понуда Комисија је утврдила следеће:
- (3.1.) Понуда заведена код наручиоца под бројем: 01-551-2314/4 од 01.12.2016. год. у
09:15 часова, понуђача “West Beocar”д.о.о. 11000 Београд, ул. Јужни Булевар бр.95,
понуда број 393 од 28.11.2016. године – испуњава све услове из Закона о јавним набавкама
и конкурсне документације, и после прегледа Комисија је констатовала да је у питању
једина пристигла понуда, која је благовремена, одговарајућа и прихватљива.
4) Понуде које су одбијене, разлоге за њихово одбијање и понуђену цену тих понуда:
није било понуда које су одбијене.
5) Ако је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно образложење –
начин на који је утврђена та цена: није било понуда са неуобичајено ниском ценом.
6) Начин примене методологије доделе пондера:
Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена.
Две или више понуда са једнаком понуђеном ценом

Уколико двe или више понуда имају исти понуђену цену, биће изабрана понуда оног
понуђача који буде извучен жребом у присуству чланова комисије и представника
понуђача.
Ранг листа понуђача:
Укупна понуђена цена
Назив/име понуђача
Ранг
(без ПДВ-а)
“West Beocar”д.о.о. Београд

1.316.666,67

1

/

/

/

Једина и уједно најповољнија понуда је понуда понуђача “West Beocar”д.о.о. 11000
Београд, ул. Јужни Булевар бр.95
7) Назив понуђача коме се додељује уговор, а ако је понуђач навео да ће набавку
извршити уз помоћ подизвођача и назив подизвођач.
Комисија, после стручне оцене приспелих понуда, констатује да је понуда број 393 од
28.11.2016. године, заведена код наручиоца под бројем: 01-551-2314/4 од 01.12.2016. год. у
09:15 часова, понуђача “West Beocar”д.о.о. 11000 Београд, ул. Јужни Булевар бр.95,
благовремена, одговарајућа и прихватљива и предлаже наручиоцу да му додели уговор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача:
Да

Не

X

Одговорно лице Наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке о додели
уговора, те је на основу законског овлашћења донело одлуку о додели уговора којом се
бира понуда бр. 393 од 28.11.2016. године, заведена код наручиоца под бројем: 01-5512314/4 од 01.12.2016. год. у 09:15 часова, понуђача “West Beocar”д.о.о. 11000 Београд, ул.
Јужни Булевар бр.95.

Упутство о правном средству: Против ове одлуке може се поднети захтев за заштиту
права Наручиоцу у року од 5 (пет) дана од дана објаве одлуке на Порталу јавних набавки.
Копију захтева за заштиту права, истовремено доставити Републичкој комисији.

ДИРЕКТОР
Драгојло Минић, дипл.правник

