
Република Србија 
ОПШТИНА ГОЛУБАЦ 
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: 404-19-8/2017 
Датум: 25.08.2017. године

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 
124/2012,14/2015 и 68/2015), и Извештаја о стручној оцени понуда број 404-19- 
7/2017 од 25.08.2017. године, Начелник Општинске управе Голубац, доноси:

*Г

О Д Л У К У
о додели уговора у отвореном поступку јавне набавке за јавну набавку услуга,

број 10/2017

1. УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу „ А ту а  иШ8“ д.о.о. Пожаревац, ул. Моше 
Пијаде бб, ПИБ 101974022, МБ 07163851, понуда број 1456 од 21.08.2017. године, 
заведена код наручиоца под бројем 404-19-5/2017 од 24.08.2017. године.

2. Ову одлуку објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници 
наручиоца у року од 3 дана од дана од дана доношења.

О б р а з л о ж е њ е

Наручилац је дана 21.07.2017. године донео Одлуку о покретању отвореног поступка 
јавне набавке, број 10/2017, за јавну набавку услуга: Превоз ученика основних школа 
у школској 2017/2018 години, назив и ознака из Општег речника Набавки: 
60100000- услуге друмског превоза, а дана 25.07.2017. године објавио је позив за 
подношење понуда на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспела је 1 (ЈеДна) 
понуда.

Комисија за јавне набавке је после отварања нонуда спровела стручно оцењивање 
понуда и саставила извештај.

У Извештају о стручној оцени понуда, бр. 404-19-7/2017 од 25.08.2017.године, 
Комисија зајавне набавке је констатовала следеће:

1. Подаци о јавној набавци
Врста предмета јавне набавке: услуге
Предмет јавне набавке превоз ученика основних школа у школској 2017/2018 
години, назив и ознака из Општег речника Набавки: 60100000- услуге друмског 
превоза, редни број набавке 10/2017.
Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а износи: 11.583.333,00 динара.

2. Подаци о понуђачима
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У поступку је учествовао 1 (ЈеДан) понуђач, и то:
1. „Агпуа 1л1:а5“ д.о.о. Пожаревац, ул. Моше Пијаде бб, ПИБ 101974022, МБ

07163851

3. Подаци о одбијеним понудама
Укупан број понуда износи 1 (један).

Није било понуда које су одбијене.

2. Ранг листа понуђача

Критеријум за оцењивање понуде у овом поступкујавне набавке је:
Економски најповољнија понуда.

Елементи критеријума за доделу уговора:
• понуђена цена -  80 пондера -  (најнижа/посматрана х 80)
• старост возила -  20 пондера
- просечна старост возила од 1 до 3 године -  20 пондера

преко 3 године до 5 година -  17 пондера
преко 5 годинадо 7 година- 15 пондера
преко 7 годинадо 10 година- 10 пондера

Укупно : 100 пондера

* преко 3 године (пуних 3 године + сваки наредни дан)
* преко 5 године (пуних 5 година + сваки наредни дан)
* преко 7 године (пуних 7 година + сваки наредни дан)

Просечна старост возила: збир старости свих наведених возила/број наведених 
возила
-уколико је у набавци понуђено више од 6 возила, узеће се као основ за бодовање 
првих шест возила која се налазе под редним бројем 1 до 6 са списка понуђених 
возила

Најнижа-понуда са најнижом понуђеном ценом
Посматрана -понуда која се упоређује, односно она која се бодује
-«економски најповољнија понуда» је понуда која оствари највећи број пондера по
основу збира оба елемента критеријума (понуђена цена + просечна старост возила)

Уколико две или више понуда имају исти број пондера, као најповољнија 
биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио нижу цену за пружене услуге. У 
случају исте понуђене цене, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача 
који је понудио у просеку млађа возила. Уколико су сви горе наведени критеријуми 
исти, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача која је раније заведена 
код наручиоца.

5. Ранг листа понуђача

Ранг листа понуђача чије су понуде прихватљиве:

Обзиром да је пристигла само једна понуда, и да је иста благовремена и исправна, 
Комисија није сачињавала ранг листу понуђача
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6. Најповољнија понуда

Обзиром да је понуда "А гта  1л1а5" д.о.о., ул. Моше Пијаде бб, Пожаревац, МБ 
07163851, ПИБ: 101974022 , заведена под бројем 404-19-5/2016 од 24.08.2017. 
године, једина пристигла, и да је иста исправна и прихватљива Комисија за јавну 
набавку бр. 10/2017,предлаже наручиоцу њен избор.

7. Састав Комисије

1. Радиша Живковић, председник;

2. Зоран Јовичић,члан;

3. Снежана Рајчић, члан;

Наручилац је прихватио предлог Комисије за јавну набавку и донео Одлуку о додели 
уговора којом је  уговор о јавној набавци у овом поступку додељен понуђачу. 
„Агпуа 1л{а8“ д.о.о. Пожаревац, ул. Моше Пијаде бб, ПИБ 101974022, МБ 07163851, 
заведена под бројем 404-19-5/2017 од 24.08.2017. године.

Наручилац ће ову одлуку објавити на Порталу јавних набавки и на интернет 
страници наручиоца у року од три дана од дана доношења.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права наручиоцу, 
а копију истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у 
поступцима јавних набавки у року од десет дана од дана објављивања одлуке 
на Порталу јавних набавки.
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