РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР
Радних бригада 15
Датум:28.03.2016.
Број:473/3
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На основу члана 107. и 108. Закона о изменама и допунама закона о јавним
набавкама („Службени Гласник РС“ бр.68/2015) и члана 25. Статута Геронтолошког
центра Ниш, као и Извештаја о стручној оцени понуда Комисије за јавну набавку број
1/2016, в.д.директора Геронтолошког центра Ниш, дана 28.03.2016.године, доноси

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
У поступку јавне набавке добара мале вредности број 1/2016 - Набавка доставног
возила по принципу замене старо за ново, за потребе Геронтолошког центра Ниш, уговор
се додељује понуђачу: „Auto Mig“доо Ниш, Стари пут Београд - Ниш бб, ПИБ: 101531368,
матични број:17221124.
Образложење
Геронтолошки центар Ниш ул.Радних бригада бр.15 је као наручилац, спровео
поступак јавне набавке добара мале вредности број 1/2016, набавка доставног возила по
принципу замене старо за ново. Горе наведена набавка предвиђена је у плану набавки на
позицији 1.1.11. и финансијском плану на позицији 512100, процењене вредности у износу
2.166.666 динара без ПДВ-а.
Благовремено до рока за подношење понуда тј. до 28.03.2016. године до 11:00
часова, пристигла је понуда понуђача: „Auto Mig“ доо Ниш, Стари пут Београд Ниш бб,
ПИБ: 101531368, матични број: 17221124. Критеријум за оцену понуда (на основу чл. 85.
Закона о јавним набавкама) је најниже понуђена цена.
Поступак отварања понуда спроведен је дана 28.03.2016. године са почетком у
11:15 часова, а окончан је 28.03.2016. године у 11:35 часова. Записник о отварању понуда
је одмах након отварања понуда уручен овлашћеном представнику понуђача.
Након детаљног прегледа приспеле понуде, комисија је констатовала да је понуђач
„Auto Mig“ доо Ниш, Стари пут Београд Ниш бб, ПИБ: 101531368, матични број:17221124
доставио понуду бр.467 дана 28.03.2016. године у 08:30 часова. Овај понуђач је
самостално доставио понуду.
Укупна вредност понуде овог понуђача је 1.923.525,00 динара без ПДВ-а, односно
2.308.230 динара са ПДВ-ом, рок плаћања 30 дана, рок важења понуде 30 дана, рок
испоруке 2 дана.
Прегледом приспеле понуде комисија је утврдила да је овај понуђач доставио све
доказе о испуњености Законских услова као и доказе захтеване конкурсном
документацијом.

Такође комисија је констатовала да понуђена добра поседују све захтеване
техничке карактеристике тј. да су иста одговарајућа. Вредност ове понуде не прелази
процењену вредност набавке, па је из свих напред наведених разлога понуду овог
понуђача оценила као прихватљиву.
Комисија је предложила овлашћеном лицу наручиоца да донесе одлуку о додели
уговора овом понуђачу и уговор закључи у складу са чл. 112. став.2. тачка 5. Закона о
јавним набавкама.
Одговорно лице наручиоца је прихватило предлог комисије и донело одлуку као у
изреци.
Поука о правном леку: Против ове одлуке може се поднети захтев за заштиту права
Републичкој комисији за заштиту права, у року од пет дана од дана објављивања одлуке
на Порталу јавних набавки.
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