
 
Наручилац КЈП „ЕЛАН“ Косјерић 

 
Адреса Николе Тесле бр.1 

 
Место Косјерић 

 
Број одлуке 05-13/19 

 
Датум 06.06.2019. 

 
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/2014, 

14/2015 и 68/2015) и Извештаја комисије за јавне набавке број 06-12/19 од 06.06.2019. 
године, Директор КЈП „Елан“ Косјерић, Миодраг Марковић доноси:  
 

О Д Л У К У  
о додели уговора 

 
          КЈП „Елан“ из Косјерића као Наручилац, у поступку јавне набавке бр. 05/2019, 
Уговор о јавној набаци путничког теренског возила 4х4 додељује понуђачу Точак ауто 
доо, Манастирска 9, Зрењанин, ПИБ: 105599166, МБ: 20408090. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
  
Наручилац је дана 14.05.2019. године донео одлуку о покретању поступка јавне 
набавка мале вредности број 05-01/19, за јавну набавку новог путничког теренског 
возила 4х4. 
У складу са чланом 39. став 5 Закона о јавним набавкама, за наведену јавну набавку 
наручилац  је дана 29.05.2019. године, објавио позив за подношење понуда на Порталу 
јавних набавки и на својој интернет страници 
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца поднете су три 
благовремене понуде. Неблаговремених понуда није било. 
 

Поступак отварања понуда спроведен је одмах по истеку рока за достављање 
понуда тј. дана 06.06.2019. године са почетком у 1115 часова, а окончан је истог дана у 
1125 часова. Отварању понуда присуствовао је представник понуђача Интерауто доо из 
Чачка. 

Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила 
стручној оцени понуда и сачинила извештај о истом. 

 
У извештају о стручној оцени понуда бр. 05-12/19 од 06.06.2019. године, Комисија за 
јавне набавке је констатовала следеће: 
 

1. Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 
Набавка новог путничког теренског 

возила 4х4 

Редни број јавне набавке 05/19 

Процењена вредност јавне набавке  
(без ПДВ-а) 1.300.000,00 

Вредност Уговора о јавној набавци 
(без ПДВ-а) 1.052.166,67 

Вредност Уговора о јавној набавци 
(са ПДВ-ом) 1.262.600,00 

 



2. Основни подаци о понуђачима и понудама 
 

Назив/име понуђача 
Број под којим је 
понуда заведена  

Датум и час пријема 
понуде 

1.  VIVA Company doo, Миодрага 
Влајића Шуке бр. 10, Крагујевац 

05-06/19 04.06.2019. у 0900 

2.  INTERAUTO DOO, Скадарска 7, 
Чачак 

05-07/19 06.06.2019. у 0900 

3.  Точак ауто доо, Зрењанин 05-08/19 06.06.2019. у 0915 

 
     3. Начин примене методологије доделе пондера 
 
Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена. 
 
Ранг листа понуђача: 

Назив/име понуђача Понуђена цена (са ПДВ-ом)  

1.  Точак ауто доо, Манастирска 9, Зрењанин 1.262.600,00 

2.  VIVA Company doo, Миодрага Влајића Шуке 
бр. 10, Крагујевац 

1.293.600,00 

3.  INTERAUTO DOO, Скадарска 7, Чачак 1.296.000,00 

                      
4. Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија: 

 
Комисија је после стручне оцене понуда у извештају о стручној оцени понуда, 
констатовала да уговор треба доделити Точак ауто доо, Манастирска 9, Зрењанин. 
  
Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача. 
 
Одговорно лице наручиоца директор Миодраг Марковић је прихватио предлог Комисије 
за јавне набавке о избору најповољније понуде, и донео одлуку о додели уговора као у 
изреци ове одлуке. 
 
 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  
Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од 5 дана од 
дана објављивања одлуке на порталу јавних набавки. 
 
 
 
 


