Дана 06.06.2018.г
Број 883/18
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,
14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), Извештаја о стручној оцени понуда бр. 879/18
од дана 05.06.2018.г, и овлашћења из члана 32. Статута, директор наручиоца ЦЕНТРА ЗА
ЗАШТИТУ ЖРТАВА ТРГОВИНЕ ЉУДИМА донео је следећу:
ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. 01/18
-ПУТНИЧКИ АУТОМОБИЛ за потребе Центра за заштиту жртава трговине људимаУ поступку јавне набавке мале вредности бр. 01/18- набавка добра- ПУТНИЧКИ
АУТОМОБИЛ за потребе Центра за заштиту жртава трговине људима ДОДЕЉУЈЕ СЕ
уговор ПОНУЂАЧУ:
•

„АУТО ЧАЧАК“ Д.О.О, ул. Коњевићи бб, Чачак, пиб 101107896, мат.бр
07649746, а кога заступа Слобо Спасовић, који је благовремено доставио
понуду заведену од стране наручиоца под бројем 876/18 од 05.06.2018.г.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Наручилац ЦЕНТАР ЗА ЗАШТИТУ ЖРТАВА ТРГОВИНЕ ЉУДИМА је дана
25.05.2018. године, у складу са Финансијским планом и Планом јавних набавки донео
Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности- набавка путничког
аутомобила за потребе Центра за заштиту жртава трговине људима бр. 825/18 од дана
25.05.2018. године. Позив за подношење понуда и конкурсна документација израђени су у
складу са донетом Одлуком и у року предвиђеним истом објављени на Порталу јавних
набавки и интернет страници наручиоца дана 28.05.2018.године. Позив за подношење
понуда и конкурсна документација упућени су и на адресе три потенцијална понуђача.
Након спроведеног поступка јавног отварања понуда и сачињавања Записника о
отварању понуда број 878/18 од дана 05.06.2018.г, Комисија за јавну набавку (у даљем
тексту: Комисија) приступила је стручној оцени понуда датој у Извештају бр. 879/18 од
дана 05.06.2018.г.
У наведеном Извештају о стручној оцени понуда у погледу
предмета и процењена вредност јавне набавке Комисија је констатовала следеће:
ПРЕДМЕТ јавне набавке мале вредности бр. 01/14 је набавка добра - ПУТНИЧКИ
АУТОМОБИЛ. Процењена вредност ЈНМВ је 1.250.000,00 динара без ПДВ-а, количина
предметног добра: 1. У погледу података из плана набавки који се односе на предметну
јавну набавку Комисија је у Стручној оцени понуда констатовала да се: предметна јавна
набавка мале вредности води се под редним бр. 01/18, да је предмет набавке мале
вредности набавка добра –ПУТНИЧКИ АУТОМОБИЛ. Комисија констатује да је за
набавку горе наведеног добра Наручилац у оквиру свог Финансијског плана и Плана
јавних набавки планирао укупан износ од 1.500.000,00 динара са обрачунатим ПДВ-ом
односно 1.250.000,00 динара без ПДВ и ту вредност је Наручилац исказао као процењену
вредност кроз План Јавних набавки. У складу са Расподелом средстава установама
социјалне заштите (индиректним корисницима буџета преко Министарства за рад,
запошљавање, борачка и социјална питања) бр. 401-01-00093/2018-12 од 12.01.2018.
године, Изменама и допунама расподеле средстава установама социјалне заштите број 40101-00093/1/2018-12 од 09.03.2018. године, према Закону о буџету Републике Србије за
2018. годину ("Сл. гласник РС" бр. 113/17) и Финансијским планом за 2018. годину,

Центру за заштиту жртава трговине људима распоређена су средства за реализацију ове
јавне набавке.
Поступак јавне набавке спроведен је према одредбама Закона о јавним набавкама
као поступак јавне набавке мале вредности. Према Плану јавних набавки спровођење
поступка јавне набавке предметног добра одређен је период мај-јун уз закључење уговора
у јуну месецу 2018. године. Набавка се спроводи ради обављања редовне делатности
наручиоца имајући у виду да Центар за заштиту жртава трговине људима покрива целу
територију Републике Србије и да се ради послова идентификације и заштите жртава
трговине људима реализује велики број службених путовања. До процењене вредности се
дошло на основу истраживања тржишта путем интернета прикупљајући податке од
кретању цена предметног добра на тржишту и расположивих средстава. Такође, Комисије
је констатовала да не постоје одступања од плана јавних набавки за 2018. годину. У
предметном поступку јавне набавке учествовао је један понуђач. У поступку ЈНМВ бр.
01/18 као критеријум за доделу уговора коришћен је критеријум- најнижа понуђена цена.
На основу приспелих понуда и примене критеријума за доделу уговора у Извештају о
стручној оцени понуда сачињена је ранг листа прихватљивих понуда применом
критеријума за доделу уговора:
Редни
број

Број под којим је
понуда заведена

Назив и седиште
понуђача/шифра
понуђача

Датум и час
пријема

понуђена цена

1.

876/18

„АУТО ЧАЧАК“
Д.О.О, ул. Коњевићи
бб, Чачак, пиб
101107896, мат.бр
07649746

09ч10м
дана
05.06.18.г

Укупна цена
добра без
ПДВ-а
1.249.000,00
динара
Укупна цена
са ПДВ-ом
1.498.800,00
динара

С обзиром на горе наведено Комисија је констатовала да је понуда понуђача
„АУТО ЧАЧАК“ Д.О.О, ул. Коњевићи бб, Чачак, пиб 101107896, мат.бр 07649746, а кога
заступа Слобо Спасовић, који је благовремено доставио понуду заведену од стране
наручиоца под бројем 876/18 од 05.06.2018.г. , применом критеријума најнижа понуђена
цена, најповољнија те је наручиоцу предложила да се овом понуђачу додели уговор.
На основу све горе наведеног, одлучено је као у диспозитиву.
Поука о правном леку:
Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од 5 дана
од дана пријема одлуке.
В.Д Директор
Александра Љубојевић
Доставити:
- свим понуђачима у року од три дана од дана доношења.

