ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА
КУЛТУРЕ ЗРЕЊАНИН
Трг др Зорана Ђинђића 1
Зрењанин
Број: 1-23/19
Дана: 04.04.2019.
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'',
бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја Комисије за јавне набавке од
15-2-10/19 од 3.04.2019. директор Завода за зазштиту споменика културе
Зрењанин, доноси:
ОДЛУКУ
о додели уговора
Завод за заштиту споменика културе Зрењанин, као наручилац, у поступку
јавне набавке бр. 01/19, Уговор о јавној набавци добара- набавка
путничког возила за службене потребе Завода за заштиту споменика
културе Зрењанин додељује се понуђачу Ауто центар Банат д.о.о.,
Зрењанин, Пере Добриновића 26, матични број 21176265, ПИБ 109405469,
број рачуна 275-10226784582-75 Societe generale banka.
Образложење
Наручилац је дана 19.03.2019. године донео одлуку број 1-16/19 о
покретању поступка јавне набавке мале вредности чији је предмет добранабавка једног путничког возила за службене потребе Завода за заштиту
споменика културе Зрењанин.
За наведену јавну набавку наручилац је дана 22.03.2019. године, објавио
позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки и на интернет
станици наручиоца.
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца поднете су две
понуде.
Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке је сачинила
записник број 15-2-9/19 од 02.04.2019. године.
Комисија је израдила извештају о стручној оцени понуда бр. 15-2-10/19 од
03.04.2019. године у коме је констатовала следеће:

1. Подаци о јавној набавци:
Предмет јавне набавке: добра- набавка путничког возила за службене
потребе Завода за заштиту споменика културе Зрењанин.
Редни број јавне набавке у плану набавки: 1.1.1.
Процењена вредност јавне набавке је 1.250.000,00 динара.
Основни подаци о понуђачима и понудама:
Редни
број
1

2.

Број под
Назив и шифра понуђача.
којим је
заведена
Наш број Точак
ауто
д.о.о.,
68-1/19
Зрењанин, Манастирска 9
Њихов број

Датум пријема

Наш број Ауто центар Банат д.о.о.
69-2/19
Зрењанин,
Пере
Њихов број Добриновића 26

01.04.2019.

01.04.2019

сат
8,40

10,14

Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена.
Комисија констатује да су наведени понуђачи доставили следеће понудe
Редни
број

Број под
којим је
понуда
заведена

Назив понуђача

1.

Точак ауто д.о.о. ,
Наш број Зрењанин,
115-1/16
Манастирска 9,
Њихов
матични број
број
20408090, ПИБ
104/19 од 105599166, број
01.04.2019. рачуина 2051810113-55
комерцијална банка

Понуђена цена

Путничко возило Лада веста,
понуђена цена 1.037.415,00 динара
без ПДВ-а, 1.244.898,00 са ПДВом, рок важења понуде 60 дана

од дана отварања понуде,
гарантни рок 36 месеци или
неограничен број кимометара, рок
за рекламацију у оптем гарантном
року -8 дана, рок за испоруку
возила 30 дана од дана закључења
уговора.

2.

Наш број
69-2/19
Њихов
број
1/2019 од
01.04.2019.

Ауто центар Банат
д.о.о. , Зрењанин,
Пере Добриновића
26, матични број
21176265, ПИБ
109405469, број
рачуна 27510226784582-75
Социјете банка

Dacia sander stepway, понуђена
цена 1.029.831,29 без ПДВ-а ,
1.235.797,55 са ПДВом, рок
важења понуде 60 дана од дана
отварања понуде , гарантни рок 36
месеци или 100.000 километара,
рок за решавање рекламације у
оптштем гарантом року- 8 дана ,
рок за испоруку 7 дана од дана
закључења уговора.

Оба понуђача су доставила потписану и оверену изјаву да испуњавају
услове из члана 75.и 76. Закона о јавним набакама.
Као доказ да испуњавају додатни услов, да достави потврду или
овлашћење да је овлашћен за продају марке возила које нуди, понуђач
Точак ауто доо доставио је потврду Русауто д.о.о. из Београда, Војводе
Степе 318 од 29.03.2019. године којом се потврђује да је понуђач
овлашћени представник за продају аутомобила ПАО „Автоваз““ Тољати за
марку возила Лада у 2019. години.
Као доказ да испуњава додатни услов Ауто центар Банат доо је доставио
потврду Групе Ренаулт, Омладинских бригада 90в, Нови Београд од
27.03.2019. године, којом доказује да је овлашен за продају возила марке
Дачиа на територији Србије.

