РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА МАЛИ ИЂОШ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број:404-21-8/2017-01
Дана:02.10.2017.г.
МАЛИ ИЂОШ

На основу члана 108.Закона о јавним набавкама ("Сл. гласникРС", бр. 124/2012,
14/2015 и 68/2015) и на основу Извештаја комисије за јавне набавке, Председник општине Мали
Иђош из Малог Иђоша, доноси

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
у поступку јавне набавке мале вредности : набавка путничког аутомобила путем лизинга
бр.ЈН: 404-21/2017-01

1.
ДОДЕЉУЈЕ СЕ УГОВОР НАЈПОВОЉНИЈОЈ понуди понуђача: AUTO CAR
VIDAKOVIĆ DOO из Суботице, ул. Старине Новака бр.53.,
мат.бр.понуђача: 08271232 ,
ПИБ:101807840; који је поднео понуду са са лизинг кућом Sogelease Srbija doo из Београда, ул.
Булевар Зорана Ђинђића бр.50а/б, мат.бр.: 20116161, ПИБ: 104219657; понуда заведена код
Наручиоца под бр. 404-21-6/2017-01 дана 29.09.2017.год
2.Ову одлуку објавити на порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца у року
од 3 дана од дана доношења.
Образложење
Наручилац је дана 19.09.2017.године донео одлуку о покретању поступка јавне набавке мале
вредности, број 404-21-1/2017-01, за набавку добара: набавка путничког аутомобила путем лизинга,
бр.ЈН: 404-21/2017-01, назив и ознака из општег речника набавке: 34110000 –путнички аутомобил, а
дана 20.09.2017.год., је објављен јавни позив и конкурсна документација на сајту Управе за јавне
набавке и сајту општине Мали Иђош.
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспеле је једна понуда. Након
спроведеног отварања понуда, Комисија за јавне набавке је сачинила извештај о стручној оцени
понуда број: 404-20-7/2017-01 од 29.09.2017.г.
Комисија је констатовала следеће:

I) Подаци о јавној набавци:

Предмет јавне набавке
Редни број јавне набавке
Процењена вредност јавне набавке
(без ПДВ-а)
Вредност уговора о јавној набавци
(без ПДВ-а)
Вредност уговора о јавној набавци
(са ПДВ-ом)

набавка путничког аутомобила путем
лизинга
404-21/2017-01
2.700.000,00 дин.
21.773,38 еура
26.128,06 еура

1) Укупан број поднетих понуда:

једна
Назив/име понуђача

1.

Благовремене понуде
AUTO CAR VIDAKOVIĆ DOO из
Суботице, ул. Старине Новака бр.53.,
са лизинг кућом Sogelease Srbija doo из
Београда

Неблаговремене понуде
/

2) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:

Није било одбијених понуда
3) Критеријум за оцењивање понуде је : најнижа цена

а) Ранг листа понуђача у случају примене критеријума најнижа понуђена цена, узимајући у
обзир и записник о отварању понуда од 29.09.2017. године:
1) AUTO CAR VIDAKOVIĆ DOO из Суботице, ул. Старине Новака бр.53., мат.бр.понуђача:
08271232 , ПИБ:101807840; понуду поднео са са лизинг кућом Sogelease Srbija doo из Београда,
ул. Булевар Зорана Ђинђића бр.50а/б, мат.бр.: 20116161, ПИБ: 104219657 - понуђена цена је:
2.626.692,69 дин., или 21.773,38 еура без ПДВ-а, односно 3.148.431,23 дин., или 26.128,06 еура
са ПДВ-ом.
II) Назив односно име понуђача чија је понуда најповољнија и разлог за избор његове
понуде:
Најповољнија је понуда понуђача: AUTO CAR VIDAKOVIĆ DOO из Суботице, ул. Старине
Новака бр.53., мат.бр.понуђача: 08271232 , ПИБ:101807840; понуду поднео са са лизинг
кућом Sogelease Srbija doo из Београда, ул. Булевар Зорана Ђинђића бр.50а/б, код
Наручиоца заведена под бр. 404-21-6/2017-01 дана 29.09.2017. год,
- разлог за избор је: исправна и прихватљива понуда.
Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије о избору најповољније понуде
за набавку: путничког аутомобила путем лизинга те је на основу законског овлашћења донело
одлуку о додели уговора, као у диспозитиву ове одлуке.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Понуђач који није изабран може поднети захтев за заштиту права у року од пет дана од дана
објављивања ове Одлуке на порталу јавних набавки. Подносилац захтева за заштиту права је
дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 60.000,00 динара.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, непосредно или поштом препоручено са
повратницом. Копију захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој
комисији.

Председник општине:
_____________________
Марко Лазић

