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РЕПУБЛИКА СРБИЈА- ГРАД БЕОГРАД 

ГРАДСКА ОПШТИНА БАРАЈЕВО 

УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО 

Одељење за планирање инвестиције и развој 

Број : Vlll-02 404-148-7/2018 

Датум: 19. 10.2018.rод. 

Барајево 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС 

124/2012,14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда у поступку јавне набавке 

мале вредности број Vlll-02 404-148-6/2018, одговорно лице наручиоца доноси 

ОДЛУКУ 

о додели уговора 

ЗАКЉУЧУЈЕ СЕ УГОВОР са понуђачем Ауто кућа Компресор продаја аутомобила д.о.о. 

Жоржа Клеменсоа бр.19, Беоrрад., (Подаци понуђача су МБ: 20060875, ПИБ: 104128245;) 

чија је (прихватљива) Понуда бр. Vlll-02 404-148/2018 од 15.10.2018.год.(код Понуђача 

бр.16/18 од 12. 10.2018.године), оцењена као најповољнија за поступак јавн е набавке 

мале вредности са циљем закључења уговора бр. Vl ll-02-404-148-8/2018- набавка добра

Набавка путничког аутомобила за потребе ГО Барајево-, за потребе Наручиоца, ГРАДСКА 

ОПШТИНА БАРАЈЕВО . 

Поменути П онуђач је својом понудом понудио цену од 1.081.660,00 динара без ПДВ-а, 

односно 1.297.992,00 динара са ПДВ-ом, рок важења понуде од 60 дана од дана 

отварања понуда, рок испоруке предметног добра 10 дана од дана закључења уговора, 

попуњену Понуду у свему по упутству из конкурсне документације и доставио доказе о 

испуњењу свих обавезних и додатних услова у складу са члановима 75. и 76. а у вези члана 

77. ЗЈН постављених у предметној Конкурсној документацији. 

Омуку у року од три дана од дана доношења објавити на Порталу јавних набавки и 

сајту ГО Барајево. 
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Обр азложе ње 

На основу Одлуке о покретању јавне набавке бp.Vll l-02-404-148-1/2018 од 

08. 10.2018.године, и позива за подношење понуда бp.Vl l l-02-404-148-4/2018 од 

08 . 10.2018.године, спроведен је поступак јавне набавке мале вредности у складу са 

чланом 39.3акона о јавним набавкама (Сл.гласник РС 124/2012,14/2015 и 68/2015)

Набавка добра-Набавка путничког аутомобила за потребе ГО Барајево- , ознака из општег 

речника набавки: ОР~: 34110000- путнички аутомобил. 

А. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

1. Назив Наручиоца: Градска општина Барајево. 

2. Адреса Наручиоца : Светосавска број 2, 11460 Барајево. 

3. Редни број јавне набавке: Vll l-02 404-148/ 2018 

4. Предмет јавне набавке: Набавка добра-Набавка путничког аутомобила за потребе ГО 

Барајево 

5. Врста поступка: Јавна набавка мале вредности 

6. Поцењена вредност јавне набавке: 1.083.333,33 динара без ПДВ-а, 1.300.000,00 динара 

са ПДВ-ом . 

7. Критеријум избора најповољније понуде : Најнижа понуђена цена. 

Б. ПРОЦЕДУРА ЈАВНЕ НАБАВКЕ, ОЦЕНА И РАНГИРАЊЕ ПОНУДА 

1. Позив за подношење понуда 

У складу са чланом 39 . 3акона о јавним набавкама, Позив за подношење понуда у 

поступку ј ав не набавке мале вредности бp.Vlll-02 404-148/ 2017, је дана 08.10 . 2018.год. 

под бројем Vlll-02 404-148-4/2018,објављен на Порталу јавних набавки као и на интернет 

страници Наручиоца www.barajevo.org.rs. 

Рок за достављање понуда утврђен је позивом за подношење понуда и био је 

дана 16.10.2018.године до 12,00 часова. 

2. Приспеле понуде понуђача 

Комисија задужена за спровођење јавне набавке је констатовала да су на адресу 

наручиоца у наведеном року приспеле понуде и то ка о: 

Неблаговреме понуде поднели су следећи понуђач и: 

Ред. Назив,седиште и облик Деловодни 1 Датум подношења Време 

број. организовања понуђача број понуда 

1. / 1 
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Благовремене понуде поднели су с.ледећи понуђачи, према редоследу пријема : 

Број под којим је Назив понуђача или шифра Датум пријема Сат 

понуда заведена 

Vlll-02-404-148/2018 Ауто кућа Компресор продаја 

аутомобила д.о.о. Жоржа Клеменсоа 15 . 10.2018.год. 08.42ч 

бр. 19, Београд 

Поступак отварања понуда је спроведен одмах по истеку рока за достављање 

понуда дана 16.10.2018.године са почетком у 13,00 часова, а окончан је истог дана у 13.20 

часова. 

Отварању понуда су присуствовали овлашћени представници понуђача који су 

поднели своја пуномоћја : 

Ред.број Понуђач Представник Пуномоћје број 

/ / / / 

З. Преглед понуда 

Након отварања понуда Комисија је дана 18. 10.2018.године извршила детаљан 

преглед понуда ,стручну оцену и констатовала следеће: 

- Понуда понуђача Ауто кућа Компресор продаја аутомобила д.о.о. Жоржа Клеменсоа 

бр.19, Београд је прихватљива понуда . Понуда је стигла благовремено 15.10. 2018.год. у 

08.42ч и заведена под бр. Vlll-02 404-148/2018 . Прегледом понуде утврђено је да је 

понуда понуђача одговарајућа, да испуњава све захтеве Наручиоца као и да су сви докази 

о испуњавању услова за учешће у предметној јавној набавци који су тражени конкурсном 

документацијом достављени. 

Укупна вредност у понуди је 1.081.660,00 динара без ПДВ-а односно 2.297.992,00 динара 

са ПДВ-ом . Извршена је рачунска контрола понуде и није уочена ни једна рачунска 

грешка. 

4. Оцена понуда 

У скла.цу са чланом З. став 1. тачка 32) Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС 

бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), одговарајућа понуда је понуда која је благовремена и за 

коју је утврђено да потпуно испуњава све захтеве техничке спецификације, док је тачком 

33) дефинисано да је прихватљива понуда она понуда која је благовремена, коју 

наручилац није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, 

нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ 

процењене вредности јавне набавке 
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/ 
Као критеријум за избор најповољније понуде у конкурсној документацији одређен је 

критеријум НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА. 

5. Пред110г комисије за јавну набавку 

Комисија за јавне набавке је након извршене стручне оцене понуда констатовала 

да је понуда понуђача Ауто кућа Компресор продаја аутомобила д.о.о. Жоржа 

Клеменсоа бр.19, Београд, са укупном понуђеном ценом од 1.081.660,00 динара без 

ПДВ-а, односно 1.297. 992,00 динара са ПДВ-ом, роком важења понуде од 60 дана од дана 

отварања понуда, роком испоруке предметног добра 10 дана од дана закључења уговора, 

попуњеном Понудом у свему по упутству из конкурсне документације и достављеним 

доказима о испуњењу свих обавезних и додатних услова у складу са члановима 75. и 76. а 

у вези члана 77. ЗЈН постављених у предметној Конкурсној документацији, ПРИХВАТЉИВА 

понуда у смислу члана 3. став 1. тачка 33) ЗЈН и понудом без битних недостатака у вези 

члана 106. ЗЈН, те препоручује одговорном лицу да понуду овог понуђача изабере као 

најповољнију и са њим закључи уговор. 

Одговорно лице је прихватио предлог Комисије те на основу истог донело Одлуку о 

додели уговора као у диспозитиву (изреци). 

На основу свега изнетог одлучено је као у изреци . 

ПОУКА (упутство о правном средству) : 

После доношења одлуке о додели уговора рок за подношење захтева за заштиту права је 

пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки . 

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку 

јавне набавке, ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово 

подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео 

пре истека тог рока. 

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране 

истог подносиоца захтева, у њему се не могу оспоравати радње наручиоца за које је 

подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева. 

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља 

Репубпичкој комисији. 

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке 

у складу са одредбама члана 150. Закона. 
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Захтев за заштиту nрава мора да садржи све елементе nредвиђене у члану 151. став 1. ЗЈН . 

Подносилац захтева за заштиту nрава је дужан да уз захтев за заштиту nрава достави доказ 

о уnлати таксе у коме је наведен назив уnлатиоца, у износу од 60.000,00 динара, на жиро 

рачун број: 840-30678845-06, шифра nлаћања : 153 или 253, nозив на број : Vlll-02 404-

148/2018, nрималац: "Буџет Реnублике Србије", сврха: "ЗЗП, ГО "Барајево", ЈНМВ са 

циљем доделе уговора (добро) бр. Vlll-02 404-148/2018. 

Доказ мора садржа.ти nотnис овлашћеног лица субјекта овлашћеног за обављање nлатног 

nромета са видљивим датумом реализације уnлате. 

ПР~~К~Б~О 

Слободан Адамовић 

_.Ј): 
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