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У поступку јавне набавке ДОБРА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 5-19 – НАБАВКА ТЕРЕНСКОГ
ВОЗИЛА, на основу члана 108. став 1. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' број
124/12, 14/15 и 68/15), директор Ветеринарског специјалистичког институт ``Краљево``,
Жичка 34, Краљево, доноси

О Д Л У К У
о додели уговора

1. Додељује се уговор за јавну набавку мале вредности број 5-19
– НАБАВКА
ТЕРЕНСКОГ ВОЗИЛА, Euro car Stanić D.O.O. Карађорђева 26, 36000 Краљево,
(матични број 20232463, ПИБ 104762757, текући рачун 27500-10221034473 код OTP банке,
овлашћено лице Горан Станић), по следећим условима:
Редни
број.
1.

НАЗИВ

Теренско теретно возило

КОЛИЧИНА
1 комад

ЦЕНА ПО ЈЕД
МЕРЕ БЕЗ
ПДВ-а
1.724.156,00

УКУПНА ЦЕНА
БЕЗ ПДВ-а

динара

1.724.156,00

динара

(закључно са р.бр. 1– Теренско теретно возило Dacia, Novi Duster LGV N1 COMFORT 1.5

Blue dci 115 4x4

Цена без ПДВ-a:

1.724.156,00

Обрачунати ПДВ:

344.831,00

ЦЕНА СА ПДВ-ом :

2.068.987,00

Словима: двамилионашездесетосамхиљададеветстоосамдесетседам динара

Понуда важи ________30_______(најмање 30 дана) дана од дана отварања понуде.
Место испоруке је Краљево, Жичка 34.

Рок испоруке за предметнo добрo (не може бити дужи од 30 (тридесет) дана од дана
закључења уговора) je _за највише _3__ дана
Рок плаћања (не може бити краћи од одмах по пријему добра, нити дужи од 45 дана од
дана пријема оригиналног рачуна и отпремнице) je одмах након испоруке.
Гарантни рок: 36 месеци или 100.000 километара.
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1. Рок за отклањање недостатака приликом испоруке је 15 дана од дана пријема Записника о
недостацима.
2. Рок за решавање рекламације је 45 дана од обавештавања о неисправности телефоном
или достављања рекламације путем факса.
Образложење
1.

Предмет јавне набавке је добро - набавка теренског теретног возила, назив и ознака из
општег речника набавки: 34100000 Моторна возила.

2. Процењена вредност јавне набавке је
3.000.000.000,оо динара са ПДВ-ом.

2.500.000,00 динара без ПДВ-а , односно

3. Новчана средства за предметну набавку су обезбеђена финансијским планом ВСИ
«Краљево», и налазе се у Плану јавних набавки ВСИ «Краљево» број 5-2/4/19.
4. Како је наведена вредност – вредност набавке на годишњем нивоу испод 5.000.000,00
динара, наручилац је донео одлуку да се набавка предметног добара спроведе у поступку
јавне набавке мале вредности.
5. Позив за подношење понуда је објављен на Порталу јавних набавки и интернет страни
Ветеринарског специјалистичкког института «Краљево«.
6. У предвиђеном року за подношење понуда до 12:00 часова дана 26.12.2018.године.
Наручиоцу је пристигла 1 (једна) понуда следећег понуђача:
1.

Понуда број 25/2019 од 25.12.2019. године од Euro car Stanić D.O.O.
Карађорђева 26, 36000 Краљево, уручена наручиоцу непосредно 25.12.2019.
године у 10:15 часова, заведена под бројем 2-449.

Отварање понуде комисијски је извршено дана 26.12.2019. године са почетком у 12,15
часова, о чему је у складу са чланом 104. Закона о јавним набавкама, сачињен записник о
отварању понуда .
Записник са отварања понуда је достављен понуђачу електронским путем.
7. Прегледом и стручном оценом понуде комисија је утврдила:
-Понуда број 25/2019 од 25.12.2019. године од Euro car Stanić D.O.O. Карађорђева 26,
36000 Краљево, уручена наручиоцу непосредно 25.12.2019. године у 10:15 часова, заведена
под бројем 2-449. је прихватљива, тј. нема битне недостатке, одговарајућа је, не ограничава
права наручиоца или обавезе понуђача, и не прелази износ процењене вредности набавке.
8. Имајући у виду наведено, комисија је констатовала:
- да је пристигла једна прихватљива понуда;
- да су се на основу члана 107. став 1. ЗЈН стекли услови за доделу уговора.
- да су се стекли услови да се Уговор закључи одмах у складу са чланом 112. став 2.
тачка 5) Закона.
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9. Прихватљива понуда је, применом критеријума "најнижа понуђена цена" оцењена и као
једина понуда постала прворангирана према следећем:
Ред.
бр.
1.

ПОНУЂАЧ
Euro car Stanić D.O.O. Карађорђева 26,
36000 Краљево

ВРЕДНОСТ
ПОНУДЕ без ПДВ-а

РАНГ
I

1.724.156,00

На основу наведеног, комисија је предложила да се додели уговор понуђачу Euro car Stanić
D.O.O. Карађорђева 26, Краљево.
Прихватајући у потпуности извештај и предлог комисије,
диспозитиву.

одлучено је као у

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове Одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од 5 дана од дана
објављивања исте. Захтев подноси наручиоцу, а копију истовремено доставља Републичкој
комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.
ОДЛУКУ објавити на Порталу УЈН и интернет страници Ветеринарског института
«Краљево».

ДИРЕКТОР
Мишо Коларевић

