Дана 05.06.2018.г
Број 879/18
На основу члана 105. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,
14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), Комисија за јавну набавку образована решењем
наручиоца, ЦЕНТРА ЗА ЗАШТИТУ ЖРТАВА ТРГОВИНЕ ЉУДИМА, бр. 827/18 од дана
25.05.2018. године у оквиру поступка јавне набавке мале вредности бр. 01/18- набавка
добра- Путнички аутомобил, процењене вредности 1.250.000,00 динара без ПДВ-а, а након
одржаног јавног отварања понуда и сачињеног Записника бр. 878/14 од 05.06.2018. године,
донела је следећи:
ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОЈ ОЦЕНИ ПОНУДА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. 01/18
ПУТНИЧКИ АУТОМОБИЛ за потребе Центра за заштиту жртава трговине људима
1. Предмет и процењена вредност јавне набавке:
•
•
•
•

ПРЕДМЕТ јавне набавке мале вредности бр. 01/18 је набавка добраПУТНИЧКИ АУТОМОБИЛ
ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ: 1.250.000,00 динара без ПДВ-а
Ознака из општег речника набавки 34110000,
Количина предметног добра: 1

2. Подаци из плана набавки који се односе на предметну јавну набавку:
•
•
•

•

•

Предметна јавна набавка мале вредности води се под редним бр. 01/18.
Предмет јавне набавке мале вредности је набавка добра- ПУТНИЧКИ
АУТОМОБИЛ
За набавку горе наведеног добра Наручилац је 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 за реализацију
набавке 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 401-01-00093/1/2018-12 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.
Процењена вредност јавне набавке је 1.250.000,00 динара без ПДВ-а.

3. Поступак јавне набавке спроводи се 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
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.
4. У спровођењу овог поступка није било одступања од Плана јавних набавки.
5. Врста Поступка: Јавне набавке мале вредности спроводи у складу са чланом 39.
Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем
тексту: Закон).
6. НАРУЧИЛАЦ- ЦЕНТР ЗА ЗАШТИТУ ЖРТАВА ТРГОВИНЕ ЉУДИМА
самостално је спроводио поступак ЈНМВ бр. 01/18.
7. У поступку јавне набавке учествовао је један понуђач.
8. Основни подаци о понуђачима:
„АУТО ЧАЧАК“ Д.О.О, ул. Коњевићи бб, Чачак, пиб 101107896, мат.бр
07649746, а кога заступа Слобо Спасовић
9. Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих
понуда: НЕМА.
10. Критеријум за доделу уговора: Критеријум за доделу уговора је најнижа
понуђена цена.
11. Ранг листа прихватљивих понуда применом критеријума за доделу уговора:
Редни
број

Број под којим је
понуда заведена

1.

876/18

Назив и седиште
понуђача/шифра
понуђача
„АУТО ЧАЧАК“
Д.О.О, ул. Коњевићи
бб, Чачак, пиб
101107896, мат.бр
07649746

Датум и
час
пријема
09ч10м
дана
05.06.18.г

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

12. Комисија констатује да је применом критеријума из тачке 10. најповољнија
понуда понуђача „АУТО ЧАЧАК“ Д.О.О, ул. Коњевићи бб, Чачак, пиб 101107896,
мат.бр 07649746, а кога заступа Слобо Спасовић, те предлаже наручиоцу да њему
додели уговор.
13. Понуђач је навео да ће набавку извршити САМОСТАЛНО.

14. Потписи чланова Комисије:
ред.бр

Састав

Име и презиме

1.

Председник

Врећа Мирко

2.

Заменик- Члан

Јанићијевић Радојка

3.

Члан

Марија Јанковић

У Београду дана 05.06.2018. године

Потпис

