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Наручилац ЈКП Енергетика Трстеник 
Адреса Крсте Босанца 3 
Место Трстеник 
Број одлуке Број одлуке: 146/7 
Датум 29.01.2018. године 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/12),  в.д. Директор 
ЈКП Енергетика Трстеник доноси: 

О Д Л У К У  
о додели уговора 

        ДОДЕЉУЈЕ СЕ УГОВОР понуђачу – „Interauto-trade“  д.о.о. Прељина.  , са седиштем у 
Прељина, 32212 Чачак , , који је поднео понуду број 29/18од 23.01.2018 године заведена под 
бројем 290 од 26.01.2018.године: 
 

О б р а з л о ж е њ е 

Наручилац је дана 16.01.2018. године донео одлуку о покретању поступка јавне набавке бр. 
146/1, За јавну набавку добра – набавка путничког возила – ЈНМВ.01/2018- Набавка путничког 
возила. 
За наведену јавну набавку наручилац је упутио позив за подношење понуда и конкурсну 
документацију који је објављен на порталу и на интернет страници Наручиоца  дана 
18.01.2018.године. 
У року за подношење понуда петнаест (15)  понуђача су преузела позив за подношење понуда 
и конкурсну документацију са Портала јавних набавки .  
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспела је једна понуда. 
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. 146/6  од 29.019.2018. године, Службеник за јавне 
набавке је констатовао следеће: 
 

1) Подаци о јавној набавци: 
           
Предмет јавне набавке набавка путничког возила  
 
Редни број јавне набавке 01/2018 
Процењена вредност јавне набавке  
(без ПДВ-а) 1.800.000,00 динара 
Вредност уговора о јавној набавци 
(без ПДВ-а) 1.393.154,00  динара 
Вредност уговора о јавној набавци 
(са ПДВ-ом) 1.671.748,80  динара 
  
 2) Подаци из плана набавке који се односе на предметну јавну набавку: 

- Редни број јавне набавке: 01/2018 
- Предмет набавке: набавка путничког возила 
- Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а укупна: 1.800.000,00 динара 
- Врста поступка јавне набавке:  Јавна набавка мале вредности   
- Оквирно време покретања поступка: јануар  2018 године 
- Оквирно време реализације уговора: фебруар 2018 године 
- Конто (планска година) : 023 
- Износ на конту (планска година) : 1.800.000,00 динара 

- Извор финансираања (планска година) : сопствени  

 3) Основни подаци о понуђачима: 
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 (1) Понуђач:   

Пословно име или скраћени назив из 
одговарајућег регистра: 

„Interauto-trade“  д.о.о. Прељина 

Адреса седишта: 32212 Чачак  
Матични број понуђача: 17180550 
Порески идентификациони број  (ПИБ) 101290179 
Законски заступник Ђорђе Радичевић 

4) Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђену цену тих понуда:  

није било понуда са битним недостацима и неприхватљивих понуда. 

5) Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена. 

Две или више понуда са једнаким бројем пондера 
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће 
изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок. У случају истог понуђеног 
гарантног рока, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи 
рок  
6)  Назив понуђача коме се додељује уговор, а ако је понуђач навео да ће набавку извршити 
уз помоћ подизвођача и сваки део уговора који ће извршити подизвођач: 

Службеник за јавне набавке, после стручне оцене и једине приспеле понуде, констатује да је 
понуда понуђача 

„Interauto-trade“  д.о.о. Прељина 

благовремена, одговарајућа и прихватљива и предлаже наручиоцу да му додели уговор. 
 Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача: 

 
        Да                                                 Не 

 У случају да изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача: 
 

Назив/име подизвођача Део уговора који ће реализовати подизвођач 
/ / 

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Службеника за јавне набавке о додели 
уговора, те је на основу законског овлашћења донело одлуку о додели уговора којом се бира 
понуда  бр. 29/18 од 23.01.2018.године, понуђача  „Interauto-trade“  д.о.о. Прељина 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  
Против ове одлуке понуђач може наручиоцу  
поднети захтев за заштиту права  
у року од 8 дана од дана пријема исте. 
 
 
                                                            
                                                                         ЈКП Енергетика Трстеник 
 

                                                       _______________________________ 
 

 х 


