
 ЈП „Комуналац“ у Руми 

 Јеленачка 2, Рума 

 Број одлуке: 751/9-2 

 Датум: 22.02.2018. 

 
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл.Гласник РС“ 124/12,14/15 и 68/15), члана 48. 

Одлуке о усклађивању Оснивачког акта ЈП „Комуналац“ у Руми ( Службени лист општина Срема 

37/2016) и члана 48. Статута ЈП „Комуналац“ у Руми, доносим 

 

 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

 

у поступку јавне набавке мале вредности бр.751  

 

 Партија 2- Резервни делови за теретна возила Fap 20-23 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Наручилац је дана 02.02.2018.године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке број 751. 

Позив за подношење понуде објављен је на Порталу јавних набавки, интернет страници наручиоца 

дана 02.02.2018.године. 

Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда  број 

751/7 од 19.02.2018. године, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и 

сачинила Извештај о стручној оцени понуда број 751/8-2 од  20.02.2018. године који је наручилац 

усвојио. 

 

Предмет јавне набавке бр.751 су добра - Партија 2 : Резервни делови за теретна возила  Fap 20-

23                   

     Назив и ознака из општег речника набавке:   

  

34311000, 34312000, 34321000, 34322000, 34324000, 34325000, 34326000, 34330000, 34913000 - 

Резервни делови за теретна возила  

  

2.Јавна набавка добара је евидентирана под редним бројем  751 за 2018. годину. 

 

3. Процењена вредност предметне јавне набавке износи  200.000,00  динара без ПДВ-а  

 

4. У поступку јавне набавке је учествовало четири ( 4 ) понуђача: 

Р. 

бр. 

Број под којим је 

понуда заведена 

Назив и седиште понуђача/шифра понуђача, 

матични број, ПИБ и законски заступник 

Датум 

пријема 

Час 

пријема 

 

1. 

943  и                      

допуна 995 

Ауто-промет Доо, Булевар Војводе Степе 46, 

Нови Сад, кога заступа Горан Савић, ПИБ 

100456783, МБ 08611823 

13.02.2018.  

14.02.2018. 

09:18   

11:50 

 

Понуда поднета: самостално 

Укупна понуђена цена без ПДВ-а:  215.407,00 динара 

Укупна понуђена цена са ПДВ-ом: 258.488,40 динара 

Рок важења понуде: 30 дана 



 

Р. 

бр. 

Број под којим је 

понуда заведена 

Назив и седиште понуђача/шифра понуђача, 

матични број, ПИБ и законски заступник 

Датум 

пријема 

Час 

пријема 

2. 1003 „19 Децембар“ ДОО, Рада Дробњака бб, 

Пријепоље, кога заступа Вељко Крезовић, ПИБ 

100808057, МБ 07845189 

19.02.2018. 07:00 

 

Понуда поднета: самостално  

Укупна понуђена цена без ПДВ-а: 169.730,00 динара 

Укупна понуђена цена са ПДВ-ом: 203.676,00 динара  

Рок важења понуде: 35 дана 

 

Р. 

бр. 

Број под којим је 

понуда заведена 

Назив и седиште понуђача/шифра понуђача, 

матични број, ПИБ и законски заступник 

Датум 

пријема 

Час 

пријема 

3. 1009 „City Autotehnik“ДОО, Булевар ЈНА 54б, 

Београд,кога заступа Милорад Лазовић, ПИБ 

101012513, МБ 17234889 

19.02.2018. 07:48 

 

Понуда поднета: самостално  

Укупна понуђена цена без ПДВ-а: 153.470,00  динара 

Укупна понуђена цена са ПДВ-ом: 184.164,00  динара 

Рок важења понуде: 30  дана. 

 

Р. 

бр. 

Број под којим је 

понуда заведена 

Назив и седиште понуђача/шифра понуђача, 

матични број, ПИБ и законски заступник 

Датум 

пријема 

Час 

пријема 

4. 1015 Тргоауто Доо Шабац, В.Путника 32 19.02.2018. 10:01 

Понуда поднета: / 

Укупна понуђена цена без ПДВ-а:  / 

Укупна понуђена цена са ПДВ-ом: / 

Рок важења понуде: / 
 

5. Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда: 

Број под 

којим је 

понуда 

заведена 

Подносилац понуде Разлог одбијања понуде 

Понуђена 

цена (без 

ПДВ-а) 

1015 Тргоауто Доо Шабац, В.Путника 32 

Понуда је неприхватљива јер је  

неблаговремена. 

Пристигла је након рока за достављање 

понуда, 19.02.2018. у 10:01. Како на 

коверти није наведено за које партије је 

поднета понуда, иста ће бити наведена у 

Извештају о стручној оцени за сваку 

партију.Понуда ће неотворена бити 

враћена понуђачу. 

/ 



 

6. Ако је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно образложење - начин на који је 

утврђена та цена: ________________________/_____________________________ 

 

7. Критеријум за доделу уговора- начин примене методологије доделе пондера: 

Критеријум за доделу уговора, односно за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена. 

 

 

 

Ранг листа понуђача у случају примене критеријума најнижа понуђена цена. 

 

Назив/име понуђача Понуђена цена (без ПДВ-а) 

1 
„City Autotehnik“ДОО, Булевар ЈНА 54б, Београд,кога заступа 

Милорад Лазовић, ПИБ 101012513, МБ 17234889 

153.470,00  динара 

 

2 
„19 Децембар“ ДОО, Рада Дробњака бб, Пријепоље, кога 

заступа Вељко Крезовић, ПИБ 100808057, МБ 07845189 

169.730,00 динара 

 

3 
Ауто-промет Доо, Булевар Војводе Степе 46, Нови Сад, кога 

заступа Горан Савић, ПИБ 100456783, МБ 08611823 

215.407,00 динара 

 

 

8. Понуђач којем се додељује уговор: 

Комисија за јавну набавку констатује да је понуда понуђача „City Autotehnik“ДОО, Булевар ЈНА 

54б, Београд, кога заступа Милорад Лазовић, ПИБ 101012513, МБ 17234889 код наручиоца 

заведена под бројем 1009 од 19.02.2018. године,  благовремена, одговарајућа, прихватљива и 

најповољнија, те  наручилац доноси одлуку да њему додели уговор. 

 

9. Подизвођач: ______________/_____________ 

На основу изнетог, одлучено је као у диспозитиву. 

 

 

 

 

 

УПУТСТВО  О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од 5 дана од дана 

објављивања на Порталу  јавних набавки и интернет страници наручиоца. Захтев се подноси  

наручиоцу  а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у 

поступцима јавних набавки. 

        

 

 

 

            в.д. Д и р е к т о р-а,                                                                                    

         ЈП "Комуналац" у Руми                                            

        ______________________                                                                           

        Драган Панић, дипл.инж.грађ. 

 

 


