Народни музеј Ваљево
Адреса: Трг Живојина Мишића 3,
14000 Ваљево, Србија
Веб сајт: www.museum.org.rs
ПИБ: 101903306
МБ: 07096976
Број: 1036
Датум: 03.12.2018.
Редни број набавке: 01/2018 – поновљени поступак

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012,
14/2015 и 68/2015) Наручилац Народни музеј Ваљево кога заступа директор Јелена Николић
Лекић, доноси:
ОДЛУКУ
о додели уговора
БИРА СЕ као најповољнија понуда следећег понуђача:
Р.б.
1.

Назив понуђача
Хит ауто доо, Београд
Старо Сајмиште 29 Београд
ПИБ: 102605020
МБ: 17455613
Заступник: Зоран Драгој

и ДОДЕЉУЈЕ СЕ УГОВОР о јавној набавци у поступку јавне набавке мале вредности –
набавка аутомобила, ЈН број 01/2018 следећем понуђачу:

Р.б.
1.

Назив понуђача
Хит ауто доо, Београд
Старо Сајмиште 29 Београд
ПИБ: 102605020
МБ: 17455613
Заступник: Зоран Драгој

Образложење
Наручилац, Народни музеј Ваљево спровео је поступак јавне набавке добара чији је предмет
набавка аутомобила у поступку јавне набавке мале вредности, која је покренута Одлуком о
покретању јавне набавке бр. 01/2018 – поновљени поступак, донетом од стране директора
Народног музеја Ваљево, дана 19.11.2018. године, под заводним бр. 946.
Предмет јавне набавке су добра –предмет набавке је аутомобил. Ознака и назив из општег
речника набавке - 34110000 – путнички аутомобили.
Процењена вредност јавне набавке добара износи 1.500.000,00 динара без ПДВ.
Поступак отварања понуда је спроведен одмах по истеку рока за достављање понуда т.ј.
дана 03.12.2018. године са почетком у 11 часова, а окончан је истог дана у 11:20 часова.
Отварању понуда није присуствовао нити један представник понуђача.
Критеријум за оцену понуда: најнижа понуђена цена.
У наведеном року Наручилац је примио једну благовремену понуду. Благовремена понуда је:
Р.б.
Назив понуђача

1.

Хит ауто доо, Београд

Деловодни
број под
којим је
понуда
уписана
1028

Датум
подношења
понуде
03.12.2018.

Време

7:45

Неблаговремених понуда није било.
После отварања понуда Комисија је дана 03.12.2018. године вршила стручну оцену понуда и
утврдила следеће:
Р.б.
Назив понуђача
1.

Хит ауто доо, Београд

ПОНУЂЕНА
ЦЕНА
без пореза
1.385.358,33

ПОНУЂЕНА
ЦЕНА
са порезом
1.662.430,00

Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђене цене тих понуда:
Нити једна понуда није одбијена
Комисија је благовремену, исправну и одговарајућу понуду вредновала и упоређивала
применим критеријума најниже понуђене цене и утврдила следеће:
Р.б.

Назив понуђача

2. Хит ауто доо, Београд
Старо Сајмиште 29 Београд
ПИБ: 102605020
МБ: 17455613
Заступник: Зоран Драгој

ПОНУЂЕНА
ЦЕНА без
пореза
1.385.358,33

ПОНУЂЕНА
ЦЕНА са
порезом
1.662.430,00

Понуда претходног понуђача, испуњава све услове из Закона о јавним набавкама, Конкурсне
документације и све техничке спецификације.
Комисија је после стручне оцене понуда предложила директору, који је законски заступник
Наручиоца, избор овог понуђача, сагласно члану 107. став 3. Закона о јавним набавкама
којим је прописано: „Након спроведене стручне оцене понуда, на основу извештаја Комисије
Наручилац доноси одлуку о додели уговора, ако је прибавио најмање једну прихватљиву
понуду“.
Одговорно лице наручиоца, директор, прихватио је предлог Комисије за јавне набавке о
избору најповољније понуде, те је на основу законског овлашћења донео одлуку о избору
како иста гласи у изреци. Период важења уговора је до истека гарантног периода.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке понуђач, кандидат односно заинтересовано лице може Републичкој
комисији за заштиту права, а преко Наручиоца Народни музеј Ваљево, Трг Живојина
Мишића 3, поднети захтев за заштиту права, сходно члану 149. став 6. Закона о јавним
набавкама, непосредно или поштом препоручено са повратницом.

Директор

Јелена Николић Лекић, с.р.

