
 

ЈКП „ МОРАВАЦ“ Мрцајевци 

Број:  114 

Датум: 25.02.2020. године 

  
  

 

 

На основу члана 108. Став 1. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012,14/15 и 

68/15 ) дана 25.02.2020. године,  директор  ЈКП „Моравац“ Мрчајевци доноси: 

  

  
ОДЛУКУ 

О ДОДЕЛИ УГОВОРА 
  

 

1.      Додељује се уговор  понуђачу “Ауто Чачак “ Д.О.О. Чачак, Коњевићи,    – број понуде 08/2020 од 

14.02.2020. године, на основу критеријума најнижа понуђена цена, у поступку ЈНМВ-05-1.1.7-2020- набавка 

половног путничког возила. 

 

2.      Ову одлуку објавити на Порталу ЈН и интернет страници предузећа, у року од три дана од дана њеног 

доношења. 

 

3.      Против ове Одлуке може се поднети захтев за заштиту права у року од пет дана од дана објављивања на 

Порталу ЈН и интернет страници предузећа,. 

  

  

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

  

  

Наручилац ЈКП „Моравац“Мрчајевци , спровео је ЈНМВ-05.1.1.7-2020- набавка половног путничког 

возила. (34110000- путничко возило, ознака из ОРН), укупна процењена вредност јавне набавке без пореза на 

додату вредност износи 800.000,00 динара, а по Одлуци о покретању јавне набавке велике вредности ЈНМВ-05-

1.1.7/2020, број 79,  од 06.02.2020. године. 

 

Конкурсна документација и позив за подношење понуда објављени су на Порталу ЈН и интернет страници 

Наручиоца дана 07.02.2020. године. 

Рок за достављање понуда био је закључно са 18.02.2020. године, до 12:00 часова. 

У наведеном року Наручилац је примио 1 (једну) понуду, а после истека рока ниједну понуду. 

Поступак отварања понуда спроведен је  у просторијама ЈКП „Моравац“ Мрчајевци,   дана 18.02.2020. 

године, са почетком у 13:00 часова. Отварање понуде спровела је Комисија у саставу  Јован Дакић-

председник,Вујошевић Миливоје-члан и Стојановић Мица-члан . 

  

 

 

Благовремено тј, до дана 18.02.2020. до 12:00 часова примљена је понуда следећих понуђача, 

и то : 

 

 

 

 



 

 

Број под којим је понуда заведена Назив или шифра понуђача 

 

Датум и час пријема 

30 “Ауто-Чачак” доо Коњевићи бб,Чачак 14.02.2020.  у 09:36 часова 

  

  
Неблаговремених понуда није било. 

 

 

Комисија је прегледала достављену документацију, извршила рачунску контролу и стручну оцену понуда у 

складу са Законом о јавним набавкама и конкурсном документацијом и то у два корака: 

- У првом кораку је прегледана комплетност достављене доументације у односу на захтеве конкурсне 

документације, 

- У другом кругу комисија је извршила појединачни преглед документације и анализирала њихову 

усклађеност са захтевима конкурсне документације. 

Комисија је констатовала да нема рачунских грешака.  

  

Критеријум за оцењивање понуде  је најнижа понуђена цена. 
 

 

Комисија је у извештају о стручној оцени понуда изнела мишљење да се у овој јавној набавци велике  вредности 

испуњени услови за доделу Уговора и предлаже да се уговор   закључи са понуђачем: 

 

 

Рб. Број под којим 

је понуда 

заведена 

Назив понуђача Укупна 

понуђена 

цена без ПДВ-

а 

Укупна 

понуђена 

цена са  ПДВ-

ом 

Други 

подаци из 

понуде 

1. 30  “Ауто-Чачак” доо 

Коњевићи бб,Чачак 

499.166,67 599.000,00   

 

На основу свега наведеног Комисија, на основу критеријума најнижа понуђена цена, и члана 107. став 3. ЗЈН 

(„Службени гласник РС“ број 124/2012, 14/15 и 68/15 ) предлаже директору да изабере понуду  понуђача:   

“Ауто-Чачак” доо Коњевићи бб,Чачак у вредности  од 499.166,67 без ПДВ-а, односно  599.000,00  са пдв-ом и 

да у том смислу донесе одговарајућу одлуку. 

 

 

Упутсто о правном леку: Против ове одлуке се може поднети захтев за заштиту права у року од 5(пет) дана од 

дана објављивања Одлуке на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца 
                                                                                        

 

 

                                                                             ЈКП “Моравац”Мрчајевци 

                                                                                                    директор 


