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Република Србија 

Општина Мали Зворник 

Ул.Краља Петра I бр.38 
Мали Зворник 

Број: 404-40/5 
Дана: 13.4.2018.год. 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (,,Службени гласник РС", број 
124/2012,14/2015,68/2015),Извештај о стручној оцени понуда број 404-40/4 од 13.04.2018.године, 
председник Општине Мали Зворник доноси: 

ОДЛУКУ 
о додели уговора 

Општина Мали Зворник као наручилац у поступку набавке на коју се закон не примењује члан 
39.став 2. Закона о јавним набавкама број 404-40-Уговор о набавци - Текуће одржавање и поравке 
службених возила општине Мали Зворник додељује понуђачу Грујо Крсмановић ПР занатско 
услужно трговинска радња АУТОСЕРВИС КРСМАНОВИЋ, Доња Борина, на основу понуде 
понуђача број 404-40/1 од 1 1.04.2018.године 

Образложење 

Наручилац је дана 03.4.2018 . године донео одлуку о покретању поступка набавке на коју се 
закон не примењује члан 39. став 2. Закона о јавним набавкама број 404-40, за набавку услуга Текуће 
одржавање и поравке службених возила . 
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспела је једна понуда. 

Након спроведеног отварања понуда и сачињавања записника број 404-40/3 од 

11.04.2018.године Комисија за јавне набавке је приступила стручној оцени понуда и сачинила 
извештај о истом. У извештају о стручној оцени понуда број 404-40/4 од 13.4.2018.године, комисија је 
констатовала следеће: 

П б одаци о .1авноЈ на авци: 

Редни број јавне набавке 404-40 
Предмет јавне набавке Текуће поправке и одржавање 

службених возила општине Мали 

Зворник 

Подаци о апропријацији у буџету односно у Средства за јавну набавку обезбеђена су 

финансијском плану за плаћање у буџету економска класификација 

42521 О- позиција-40 -функција 130 -

01 буџет 
Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 250.000,00 динара без ПДВ-а 

1. Укупан број поднетих понуда : једна 

Поступак отварања понуда вођен је дана 11.04.2018.године, са почетком у 11:15 часова у 
просторијама општине Мали Зворник. 

До истека рока за подношење понуда тј. до 11.04.2018.године до 11 часова пристигле су 
следеће понуде и то: 



·-
Број под којим је Назив понуђача Датум пријема Час 
понуда заведена 

Грујо Крсмановић Пр Занатско услужно 
404-40/1 трговинска радња АУТОСЕРВИС КРСМАНОВИЋ 11 .04.2018. 7:50 

,Доња Борина 

Понуђачи су се изјаснили на следећи начин: 

1. Грујо Крсмановић Пр Занатско услужно трговинска радња АУТОСЕРВИС КРСМАНОВИЋ ,Доња 
Борина понуђена цена: 1.000,00 динара по норма/часу без ПДВ-а и Цена шлепања по 1 км без ПДВ
а: 120,00 динара по км 

Назив, односно име понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање и понуђена 
цена:нема 

2. Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена 

НАЗИВ ПОНУЂА ЧА ПОНУЂЕНА ЦЕНА ПО 

НОРМА/ЧАСУ БЕЗ ПЛВ-а 

2 1.000,00 динара 
Грујо Крсмановић ПР занатско услужно 

трговинска радња А УТОСЕРВИС Цена шлепања по 1 км без 

КРСМАНОВИЋ, Доња Борина 
ПДВ-а: 120,00 динара по км 

3. Назив односно име понуђача чија је понуда најповољнија: 

Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је наповољнија понуда за набавку Текуће 

одржавање и поравке службених возила општине Мали Зворник понуђача Грујо Крсмановић ПР 

занатско услужно трговинска радња А УТОСЕРВИС КРСМАНОВИЋ, Доња Борина и предлаже 

наручиоцу његов избор. 

Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача: 

Да • Не Q 
Одговорно лице Наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке о избору најповољније 
понуде за набавку Текуће одржавање и поравке службених возила општине Мали Зворник те је на 
основу законског овлашћења донело Одлуку о додели уговора којом се уговор додељује понуђачу 
Грујо Крсмановић ПР занатско услужно трговинска радња АУТОСЕРВИС КРСМАНОВИЋ, Доња 
Борина број 404-40/1 од 11.04.2018.године. 

Обрадили:Весна Илић !!Ј~ 
Зоран Бркић ;3 
Драгана Мар\?о ћ ~ 
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