Република Србија
Прва техничка школа Крушевац
Број: 4697
Датум: 1.12.2016. године
Крушевац

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и
68/15) и Плана набавки Прве техничке школе Крушевац за 2016. годину, директор Прве техничке
школе Крушевац, доноси:

ОДЛУКУ
о додели уговора
БИРА СЕ КАО ЕКОНОМСКИ НАЈПОВОЉНИЈА:
понуда понуђача „AUTO-GARANT“ ДОО, Ибарски пут бб, 32212 Прељина, Чачак, број
4642 од 29.11. 2016. године.
Образложење
Наручилац је дана 20.10.2016. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке
мале вредности број 4179 за набавку добара – путнички аутомобил.
Позив за подношење понуда и конкурсна документација у поступаку јавне набавке мале
вредности за набавку добара – путнички аутомобил, број 2/2016, објављен је на Порталу јавних
набавки (portal.ujn.gov.rs) и на Интернет страници наручиоца.
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца пристигла је 1 понуда.
Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавну набавку приступила је стручној
оцени понуда и сачинила извештај о истом.
Врста поступка: поступак јавне набавке мале вредности.
Врста предмета јавне набавке: добра.
Предмет јавне набавке: Набавка добара –путнички аутомобил.
Редни број јавне набавке: 2/2016.
Ознака из општег речника набавке: 34110000- путнички аутомобил.
Средства за ову набавку планирана су Планом набавки Прве техничке школе Крушевац за
2016. годину на конту 5121111-аутомобили, позиција 521, у износу од 1.200.000 динара са ПДВом.
Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а је 1.000.000 динара.
Вредност уговора о јавној набавци без ПДВ-а: 998.750,00 динара.
Вредност уговора о јавној набавци са ПДВ-ом: 1.198.500,00 динара.
Разлози и околности које оправдавају примену поступка јавне набавке мале вредности:
На основу одредби члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС"
број 124/12, 14/15 и 68/15): „Јавна набавка мале вредности, у смислу овог закона, јесте набавка
истоврсних добара, услуга или радова чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу
нижа од 5.000.000 динара“, као што је набавка добара – путнички аутомобил чија је процењена
вредност 1.000.000,00 динара без ПДВ-а.
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Благовремене понуде поднели су следећи понуђачи:
1. „AUTO-GARANT“ ДОО, Ибарски пут бб,32212 Прељина, Чачак, број под којим је понуда
заведена код наручиоца: 4642 од 29.11.2016. године у 10,55 часова, Матични број:
06369588, ПИБ: 100892360,

Неблаговремених понуда нема.
Назив, односно име понуђача коме се додељује уговор:
Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је као економски најповољнију
понуду доставио понуђач: „AUTO-GARANT“ ДОО, Ибарски пут бб, број 4642 од
29.11.2016.године и предлаже наручиоцу његов избор.
Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке о избору
најповољније понуде, те је на основу законског овлашћења донело Одлуку о додели уговора којом
се понуда број 4642 од 29.11.2016. године понуђача „AUTO-GARANT“ ДОО, ул.Ибарски пут бб,
32212 Прељина Чачак, бира као најповољнија.
Из напред изнетог, одлучено је као у диспозитиву Одлуке.
Поука о правном леку:
Против ове одлуке понуђач може поднети Републичкој комисији, а предати наручиоцу, захтев за
заштиту права у року од 5 дана од дана пријема исте.
ДИРЕКТОР ШКОЛЕ
Бојан Миновић, проф.
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