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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
Бр. XI-13-404-67/2016
Датум: 14.03.2016. године
Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4
На основу члана 108. a у складу са чланом 107. став 2. Закона о јавним набавкама («Службени гласник
РС» бр.124/12, 14/15 и 68/15), члана 34. Одлуке о Градској управи града Панчева («Сл. лист града Панчева» бр.
13/14 - пречишћен текст) и Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке у Градској управи града
Панчева, бр.I-01-404-159/2015, а у складу са Извештајем о стручној оцени понуда Комисије за спровођење
поступка јавне набавке мале вредности - Набавка осталих материјала за превозна средства, бр.
XI-13-404-67/2016,од 14.03. 2016. године, Начелник Градске управе града Панчева доноси:
ОДЛУКУ
о додели Уговора
I
ПРИХВАТА СЕ Извештај Комисијe за спровођење поступка јавне набавке мале вредности - Набавка осталих
материјала за превозна средства, бр. XI-13-404-67/2016, од 14.03. 2016. године, ПА СЕ УГОВОР ДОДЕЉУЈЕ
понуђачу - Самостална трговинска радња „Ауто Ђура“, Панчево, Карађорђева бр. 22, за понуду
бр.XI-13-404-67/16 од 03.03.2016.године која је прихватљива, са најнижом укупно понуђеном ценом по јединици
мере.

Образложење
1. Предмет јавне набавке:
Поступак јавнe набавкe мале вредности – Набавка осталих материјала за превозна средства, бр.
XI-13-404-67/2016.
Спроведен је поступак јавне набавке мале вредности, у складу са чланом 39. Закона о јавним набавкама.
Наручилац је Одлуку о покретању поступка бр. XI-13-404-67/2016 донео дана 01.03.2016. године, а Комисија је
Позив за подношење понуда и конкурсну документацију објавила на Порталу јавних набавки и интернет страници
Града Панчева дана 03.03.2016. године.
Јавно отварање понуда обављено је дана 14.03.2016. године, са почетком у 10:15 часова, у Градској управи града
Панчева, Агенција за јавне набавке, канцеларија бр. 1, и о истом је Комисија за јавну набавку, образована
Решењем Начелника Градске управе града Панчева бр. XI-13-404-67/2016 од 01.03.2016. године у саставу: Милан
Крстић, стручно лице, лице задужено за реализацију уговора, Слободан Илић и Марија Крстић, дипл.правник,
службеник за јавне набавке, сачинила Записник о отварању понуда, бр. XI-13-404-67/2016, од 14.03.2016. године.
2. Процењена вредност јавне набавке укупно и посебно за сваку партију:
Процењена вредност јавне набавке износи: 416.666,00 динара, без ПДВ-а.
Јавна набавка није обликована по партијама.
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3. Основни подаци о понуђачима:
Комисија је у Записнику констатовала да je до дана 14.03.2016. године до 10:00 часова, пристигло и заведено
пријемним штамбиљем три (3) благовремене понуде следећих понуђача:
Број под којим је
понуда заведена код
наручиоца
Бр. XI-13-404-67/2016-1
Бр. XI-13-404-67/2016-2
Бр. XI-13-404-67/2016-3

Датум
пријема

Назив Понуђача
СТР и комисион „Систем Б“ Панчево,
Карађорђеве бр.78
„Ауторемонт Пивашевић“ д.о.о, Панчево
Јабучки пут бр.36
Самостална трговинска радња „Ауто Ђура“
Панчево, Карађорђева бр. 22

Време
пријема

14.03.2016.

08:05

14.03.2016.

09:35

14.03.2016.

09:40

Комисија је у Записнику констатовала да отварању понуда нису присуствовали представници Понуђача.
Комисија је у Записнику констатовала да неблаговремених понуда није било.
4. Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђену цену тих понуда: Нема
5. Ако је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно образложење:
Комисија је констатовала да поднете понуде не садрже неуобичајено нискe ценe.
6. Начин примене методологије доделе пондера:
Комисија је утврдила да је конкурсном документацијом одређено да је критеријум за доделу уговора
„најнижа понуђена цена“ (Укупна понуђена цена за ставке од 1 до 167, по Обрасцу структуре цене)
Комисија је, након стручне оцене понуда, у складу са чланом 107. став 2. ЗЈН, приступила рангирању
прихватљивих понуда, применом критеријума за оцењивање понуда «најнижа понуђена цена » и сачинила
следећу ранг листу:

Назив Понуђача

Самостална трговинска радња „Ауто Ђура“
Панчево, Карађорђева бр. 22
СТР и комисион „ Систем Б“
Панчево, Карађорђева бр. 78
„Ауторемонт Пивашевић“ д.о.о.
Панчево, Јабучки пут бр.36

Најнижа укупна
понуђена цена по
јединици мере
( за ставке од 1 до 167)
у динарима,
без ПДВ-а

Ранг
листа

156.116,76

1

189.939,00

2

194.175,00

3

7. Назив понуђача коме се додељује Уговор:
Комисија је, након стручне оцене и рангирања понуда, предложила Начелнику Градске управе града Панчева,
да на основу члана 108. а у складу са чланом 107.став 2. Закона о јавним набавкама, донесе Одлуку о додели
уговора понуђачу - Самостална трговинска радња „Ауто Ђура“, Панчево, Карађорђева бр. 22, за понуду
бр.XI-13-404-67/16 од 03.03.2016.године која је прихватљива, са најнижом укупно понуђеном ценом по јединици
мере.
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8. Начелник Градске управе града Панчева прихватио је Извештај о стручној оцени понуда Комисијe за
спровођење поступка јавне набавке мале вредности - Набавка осталих материјала за превозна средства, бр.
XI-13-404-67/2016, од 14.03. 2016. године, те је донео Одлуку као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке може се поднети Захтев за заштиту права
у року од 5 дана од дана објављивања исте на Портaлу јавних набавки.
Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу,
а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Начелник
Градске управе града Панчева
Милорад Милићевић

