
 

 

ЈКП МОРАВАЦ                                                                              

Место: Мрчајевци  
Ул. Милоја Стојановића бр. бб 
 
Деловодни број : 355/6-2014  
Датум: 21.05.. 2014.год. 
 
 
 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС“ број 

124/12) и Извештаја комисије о стручној оцени понуда бр.355/1-2014 од 

21.05.2014.године, доноси се 

 

О Д Л У К А   
о додели уговора  

                                                     партија бр.12 
У јавној набавци добра – набавка резервних делова за возила и грађевинску 

механизацију 
 
бира се као најповољнија понуда понуђача Чајка М ДОО из Чачка ,    Булевар 
ослободилаца  бр.84        (Кружни пут)  
заведена код понуђача под бр. 394 од 12.05.2014.године, са којим ће се у складу 
са прихваћеним моделом уговора закључити Уговор о јавној набавци предметних 
радова. 
 

Образложење 
 

На основу Одлуке о покретању јавне набавке мале вредности број 258  од  
05.05.2014.године, спроведен је поступак доделе уговора о јавној набавци добра  у 
поступку јавне набавке мале вредности, на основу члана 39. Закона о јавним 
набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12). 
 
А. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ: 
 
1. Назив наручиоца:  ЈКП  МОРАВАЦ  
2. Адреса наручиоца: место: МРЧАЈЕВЦИ ул. МИЛОЈА СТОЈАНОВИЋА бр. ББ.   
3. Редни број јавне набавке 05 .   
4. Предмет ЈН је набавка  добра  и то: јавна набакка резервних делова за 

возила и грађевинску механизацију,   
5. Врста поступка ЈН: Јавна набавка мале вредности,   
6. Подаци о ЈН из плана набавки:ЈНМВ-05-1.1.8/2014,   
7. Процењена вредност ЈН је: 370.000,00 динара (без ПДВ-а).   
8. Критеријум избора најповољније понуде: најнижа понуђена цена.  
 
Б. ПРОЦЕДУРА ЈАВНЕ НАБАВКЕ, ОЦЕНА И РАНГИРАЊЕ ПОНУДА: 
 
1. Позив за достављање понуда:  
 

У складу са чл.39. Закона о јавним набавкама, Позив за достављање понуда 



у поступку јавне набавке мале вредности бр.05, је дана 07.05 2014. године, 

објављен на Порталу јавних набавки и Интернет адреси наручиоца 

www.jkpmoravac.rs, а истовремено је позив упућен директно путем  електронском 

постом (поштом / телефонским путем / електронском поштом –   
навести начин), следећим потенцијалним понуђачима:  

  
1.  ПРЕМИЕР АС  
2.  ОБНОВА О.Д. 

 

Рок за достављање понуда утврђен је позивом за достављање понуда био 
је закључно са  

15.05.2014.године, до 10.30 часова. 
 
 
 

 

2. Приспеле понуде понуђача:  
 

Комисија задужена за спровођење јавне набавке је констатовала да су на 

адресу наручиоца у наведеном року приспеле понуде следећих понуђача и то 

као: 
 

Неблаговремене понуде поднели су следећи понуђачи: НЕМА  
        

 

          

       
 

 
 

        
 

     
 

         
 

         
 

   Благовремене понуде поднели су следећи понуђачи, према редоследу пријема: 
 

       Табела 2 
 

 Ред. Назив, седиште и облик Деловодни број под Датум подношења  
Време 

 
 

 
број организовања понуђача којим је понуда уписана понуде   

 

    
 

  1.  ОД ОБНОВА   КРАЉЕВО                                                 294                                                  13.05.2014          12.30   

   2.  ПРЕМИЕР АС  НОВИ САД                                  302      14.05.2014     12.18   

3.      ЧАЈКА –М ДОО ЧАЧАК                                           316                                  15.05.2014                       09.00 

 

Поступак отварања понуда је спроведен одмах по истеку рока за 

достављање понуда т.ј. дана 16.05.2014. године са почетком у 11.00 часова, а 

окончан је истог дана у 12.00 часова. 

часова. 
Отварању понуда присуствовали су овлашћени представници понуђача, који 
су  

 без примедби, потписали Записник о отварању понуда, који је овлашћеним 
представницима понуђачима који су присуствовали отварању понуда предат 
одмах а понуђачима који нису присуствовали отварању понуда достављен је у 
року од 3 (три) дана од дана отварања понуда. 
3. Преглед и оцена понуда:  
 



После отварања понуда Комисија је дана 19.05.2014. 2014. године, 

извршила детаљан преглед и стручну оцену понуда и утврдила следеће 

 
 
3.а. неисправне и неприхватљиве понуде су: 

 

 
 
 

понуда бр. 294 понуђача ОД ОБНОВА КРАЉЕВО   
o понуђена цена  248.200,00дин. (без ПДВ-а)  

 
која је неисправна/неприхватљива због: недостаје изјава да је понуђач поштовао обавезе  које  
произлазе из важећих прописа о заштити на раду,запошљавању  и условима рада,заштити  
животне средине,као и да понуђач гарантује да је ималац права интелектуалне својине. 

 
 
 

понуда бр. 302 понуђача ПРЕМИЕР АС ДОО БЕОГРАД  
o понуђена цена   349.697,40дин. (без ПДВ-а)  

 
која је неисправна/неприхватљива због: недостаје изјава да је понуђач поштовао обавезе  које  
произлазе из важећих прописа о заштити на раду,запошљавању  и условима рада,заштити  
животне средине,као и да понуђач гарантује да је ималац права интелектуалне својине. 

 
 
 
3.б. исправне и прихватљиве понуде су: 

     
понуда бр. 316 понуђача ЧАЈКА М  ЧАЧАК,  

o понуђена цена   228.420,00дин. (без ПДВ-а)   
 

Наведене понуде у потпуности испуњавају све обавезне и додатне услове из 

Закона о јавним набавкама, Конкурсне документације и све техничке 

спецификације. 
 
4. Рангирање исправних и прихватљивих понуда:  
 

На основу свеобухватне и стручне оцене понуда, а применом критеријума 

најниже понуђене цене, комисија је извршила рангирање свих исправних и 

прихватљивих понуда: 
 
 Ред.   

ПОНУЂАЧ 
  БРОЈ ПОНУДЕ   ПОНУЂЕНА ЦЕНА   ПОНУЂЕНА ЦЕНА  

 

 
Бр. 

    Из Табеле 2   без ПДВ-а   Са ПДВ-ом  
 

      

     

 

         
 

1.   ЧАЈКА М ДОО ЧАЧАК         316   228.420,00дин.  274.104,00дин. 
 

             
 

2.                .   
 

             
 

3.            
 

             
 

4.                    -           -   -                   -                   
 

             
 

 



6. Предлог комисије за јавну набавку:  
 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ 

број 124/12), а у складу са стручном оценом понуда и извршеним рангирањем исправних и 

прихватљивих понуда по критеријуму најниже понуђене цене, комисија је предложила 

наручиоцу доношење одлуке о додели уговора и закључењу уговора о јавној набавци  – 

ДОБРА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА ВОЗИЛА И ГРАЂЕВИНСКУ МЕХАНИЗАЦИЈУ  са понуђачем   
ЧАЈКА –М ДОО  из ЧАЧКА ул.Булевар ослободилаца  бр. 84 чија је понуда бр 394 
од 12.05.2014.године, оцењена као исправна, прихватљива и наjповољнија у 
поступку јавне набавке мале вредности. 
 

На основу напред изнетог донета је Одлука као у диспозитиву. 
 

 
 ЈКП МОРАВАЦ МРЦАЈЕВЦИ 

 
М. П                                ДИРЕКТОР 
                                Драгица Вујанић 

 


