
 
ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ 
АЛЕКСИНАЦ, Петра Зеца број 35 
Број : 2208 
Датум : 25.09.2018.године 
Врста поступка: Oтворени Поступак јавне набавке  
  
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( „Сл.гласник РС“, број 68/2015), директор 
ЈКП “Водовод и канализација“ Алексинац доноси : 

 
ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

У  ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА НАБАВКУ  
–ДОБАРА –  

ТЕРЕНСКО ВОЗИЛО 
Редни број   

32-2027/2018 
 
ДОДЕЉУЈЕ СЕ УГОВОР  Понуђачу   „ИНТЕРАУТО“ ДОО Чачак, улица Скадарска  број 7, 
заведена под бројем 2178 дана 20.09.2018.године у 10.00 часова, матични број понуђача 
07831005, ПИБ :101290187, са понуђеном ценом од  998.000,00 динара  без ПДВ-а, односно  
1.197.600,00 динара са ПДВ-ом. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
Комисија за јавне набавке је на основу Одлуке о покретању отвореног поступка јавне 
набавке, за набавку  добара – Теренска возила,  коју је дана 23.08.2018.године донео 
директор Предузећа број  2017 објавила Позив за подношење понуде на Порталу јавних 
набавки дана 23.08.2018. године и својој интернет страници. 
На позив за подношење понуда за набавку добара, Теренска возила  благовремено се 
одазвао  1 понуђач. 
Отварање понуда обављено је дана 24.09.2018.године са почетком у 10,15 часова. 
Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда 
број: 2197 од 24.09.2018.године, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени 
понуда и сачинила извештај број  2199 од 24.09.2018. године. 
У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће: 
Предмет јавне набавке је набавка добара и то Теренско возило 
Назив и ознака из општег речника набавки добара Терeнско возило је 34113300 
Предмет јавне набавке обликован у целини. 
Процењена вредност јавне набавке  Теренско возило  је 1.000.000,00 динара без 
обрачунатог ПДВ-а 
У поступку јавне набавке за набавку добара Теренско возило  учествовао је 1 понуђач са 
благовременом понудом  и то: 
1.„ИНТЕРАУТО“ ДОО Чачак, улица Скадарска  број 7, заведена под бројем 2178 дана 
20.09.2018.године у 10.00 часова,  
 
Неблаговремене понуде:    
Нема неблаговремених понуда 
 
Елемент критеријума : најнижа понуђена цена 
Назив и седиште понуђача:  
1.„ИНТЕРАУТО“ ДОО Чачак, улица Скадарска  број 7, заведена под бројем 2178 дана 
20.09.2018.године у 10.00 часова,  



ул. Скадарска  број 7 
матични број понуђача 07831005 
ПИБ :101290187 
Лице овлашћено за потписивање уговора: Ђорђе Радичевић 
Лице за контакт :  
Подаци из понуде  
 Број под којим је понуда заведена 2178 дана 20.09.2018.године у 10.00 часова
 Начин на који понуђач наступа - самостално    
 Понуђена цена : 998.000,00 динара  без ПДВ-а, односно  1.197.600,00 динара са 
ПДВ-ом 
           Рок важења понуде 90 дана 
Детаљним увидом у конкурсну документацију Комисија је констатовала следеће: 
Понуђач је на свом меморандуму доставио Изјаву под кривичном и материјалном 
одговорношћу да је регистрован у Регистар Понуђача код Агенције за привредне регистре и 
да су подаци о њему јавно доступни наводећи интернет адресе на којима су подаци о 
Понуђачу јавно доступни. 
Уз Изјаву доставио је и Решење из Агенције за привредне регистре. 
Уредно је попунио обрасце који чине саставни део понуде. 
На свом меморандуму доставио је и Техничке карактеристике  за понуђено возило. 
Уредно је попунио и Образац Изјаве да је уписан у ргистар понуђача, као и Модел уговора. 
Попунио је и Изјаву о обавезти достављања менице. 
Имајући у виду напред наведено Комисија је констатовала да је Понуда Понуђача исправна 
одговарајућа  и прихватљива, узимајући у обзир и понуђену цену у односу на процењену 
вредност конкретне набавке. 
 
Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда:  
Нема понуда које су одбијене. 
 
Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена 
 
Ранг листа прихватљивих понуда применом критеријума најнижа понуђена цена за доделу 
уговора:  
 
1. „ИНТЕРАУТО“ ДОО Чачак, Понуђена цена: 998.000,00 динара  без ПДВ-а, односно  
1.197.600,00 динара са ПДВ-ом 
 
9. Понуђач којем се додељује уговор:  
После прегледа понуда Комисија за јавну набавку констатује да је пристигла понуда 
благовремена, да је испуњен услов за доношење Одлуке о додели уговора прописан 
чланом 107. Закона о јавним набавкама и предлаже директору Предузећа да донесе 
Одлуку о додели уговора за јавну набавку добара Теренско возило и исти додели Понуђачу  
„ИНТЕРАУТО“ ДОО Чачак, улица Скадарска  број 7, заведена под бројем 2178 дана 
20.09.2018.године у 10.00 часова, матични број понуђача 07831005, ПИБ :101290187, са 
понуђеном ценом од  998.000,00 динара  без ПДВ-а, односно  1.197.600,00 динара са ПДВ-
ом. 
 
Директор ЈКП “Водовод и канализација“ Алексинац је прихватио предлог Комисије за јавну 
набавку о додели уговора, те је на основу законских овлашћења донео Одлуку о додели 
уговора о јавној набавци добара Теренско возило додељујући уговор Понуђачу 
„ИНТЕРАУТО“ ДОО Чачак, улица Скадарска  број 7, заведена под бројем 2178 дана 
20.09.2018.године у 10.00 часова. 
 



Подизвођач: Понуђача је самостално поднео понуду. 
 
На основу изнетог, одлучено је као у диспозитиву. 
 
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од 10  дана од 
дана њеног објављивања на Порталу јавних набавки.  
Захтев се подноси Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. 
 

ДИРЕКТОР 
                                                                                                      Драгиша Симић 
 

 
 
 


