
На основу члана 108 Закона о  јавним набавкама (,,Сл. гласник РС,, бр. 124/2012, 

68/2015 )  и извештаја о стручној оцени понуда број 1693 од 7.12.2016. године, донео сам 

О Д Л У К У 

о додели уговора по јавној набавци бр. 10/2016 

 

Уговор о јавној набавци 10/2016 –  набавка  једног путничког аутомобила  ДОДЕЉУЈЕ 

СЕ понуђачу Bibo-car доо, Пожаревац а по понуди број 1565/2016 од 8.11.2016. године 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 Наручилац – Дом здравља Мало Црниће  донео је одлуку број 1576 од 23.11.2016. 

године о покретању поступка јавне набавке  бр.  10/2016., за набавци добра – једног 

путничког аутомобил. 

 Наведену јавну набавку, с обзиром на процењену вредност од Наручилац је спровео 

путем јавне набавке мале вредности, објављујући позив за прикупљање  понуда на 

Порталу јавних набавки.  

 До истека рока за подношење понуда на адресу Наручиоца приспела је само једна 

понуда. Након спроведеног поступка отварања понуда Комисија за јавне набавке је 

приступила стручној оцени понуда,сачинила извештај број 1693 од 7.12.2016. године и 

констатовала следеће: 

Предмет јавне набавке су добра – један путнички аутомобил. Ознака и назив из 

општег речника набавке:34110000 

Јавна набaвка је предвиђена планом набавки за 2016. годину као и финансијским 

планом за 2016. Године на конто позицији 512115, а процењена вредност јавне набавке је 

1.310.000,оо динара са ПДВ односно 1.091.686,66 динара без ПДВ. 

Благовремено тј. до дана 7.12.2016. године до 12 часова, примљена је само понуда 

понуђача Bibo-car доо, Пожаревац. Понуда је примљена дана 6.12.2016. године у 10 часова  

и 55 минута и заведена код Наручиоца под бројем 1677.  

Неблаговремених понуда није било. 

Понуђач Bibo-car доо, Пожаревац доставио је понуду под бројем 1565/2016 од 

5.12.2016. године. Понуђена цена је  1.001.920,оо без ПДВ, а 1.202.304,оо са ПДВ. 

Комисија констатује да је понуда понуђача Bibo-car доо, Пожаревац у свему 

прихватљива па сходно члану 107 став  3 ЗЈН предлаже да одговорно лице Наручиоца  

уговор о јавној набавци бр. 10/2016 додели понуђачу Bibo-car доо, Пожаревац, а по понуди 

број 1565/2016 од 5.12.2016. године. 

Као одговорно лице Наручиоца прихватио сам у свему предлог Комисије за јавну  

набавку и донео  одлуку као у изреци. 

 

       Директор ДЗ Мало Црниће 

         Еслеем др Емад 
 

ПРАВНА ПОУКА: Против ове одлуке може се Наручиоцу изјавити захтев за заштиту права 

понуђача у року од 5 дана од објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.Захтев за заштиту 

права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.  

 
Доставити: Понуђачу  Bibo-car доо, Пожаревац 

      


