РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
ПОРЕСКА УПРАВА
Регионалнo одељење за
материјалне ресурсе Крагујевац
Број:400-404-01-00049-8/2016-I4008
Датум: 12.07.2016.године
К р а г у ј е в а ц
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/12, 14/15 и 68/15)
и Решења директора Пореске управе о преносу овлашћења, број 000-119-00-05556-10-1/2015I0001 од 21.06.2016.године, координатор за материјалне ресурсе у Регионалном одељењу
Пореске управе Крагујевац, Драгутин Миловановић, доноси:
ОДЛУКУ
о додели уговора у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда,
члан 36 став 1 тачка 1 ЗЈН
ДОДЕЉУЈЕ СЕ уговор понуђачу ''ДУНАВ АУТО'' д.о.о., Београд, улица Благоја
Паровића број 19, ПИБ: 100119663, матични број: 17233777, за понуду број 2618 од
06.07.2016.године, поднету за јавну набавку услуга технички преглед возила за потребе
Пореске управе Регионалног одељења Крагујевац са припадајућим организационим
јединицама (филијалама и експозитурама), редни број 6У/2016.
Уговор се додељује на временски период од 12 месеци.
Цена услуге техничког прегледа возила износи 1.250,00 динара, без ПДВ-а, по возилу.
Уговорена вредност јавне набавке не може бити већа од процењене вредности, која за
временски период од 12 месеци од дана закључења уговора, износи 291.666,67 динара, без
ПДВ-а, односно 350.000,00 динара, са ПДВ-ом.
Ову одлуку објавити на Порталу јавних набавки и на интернет адреси Наручиоца, у
року од 3(три) дана од дана доношења.
Образложење
Назив и адреса наручиоца: Министарство финансија, Пореска управа, Централа, за потребе
Регионалног одељења Крагујевац, улица 27 марта број 14.
Интернет страница наручиоца: www.poreskauprava.gov.rs/javne nabavke
Врста наручиоца: Орган државне управе.
Број и датум доношења одлуке: Одлука о покретању поступка, број 400-404-01-00049/2016I4008 од 24.06.2016.године.
Врста предмета: Услуге.
Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки:
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Јавна набавка услуга – технички преглед возила Пореске управе Регионалног одељења
Крагујевац са припадајућим организационим јединицама (филијалама и експозитурама), редни
број 6У/2016.
Ознака из општег речника набавки: 71631200 - услугa техничког прегледа возила.
Подаци из плана набавке који се односе на предметну јавну набавку:
Закон о буџету РС за 2016. годину ("Сл. гласник РС", бр. 103/2015) члан 5 и 7, раздео 16, глава
16.2, програм 2302, функција 110, програмска активност/ пројекат 0001 и 0002, економска
класификација: 425 – текуће поправке и одржавање.
Јавна набавка је предвиђена у финансијским плану за 2016.годину на конту - текуће поправке
и одржавање, Плану јавних набавки Пореске управе за 2016. годину, број: 401-00-1/2014-I0116
од 08.02.2016.године, измени и допуни Плана јавних набавки за 2016.годину, број: 401-001/2016-I0116 од 20.05.2016.године, у делу услуге, класа 4 редни број 7.2, страна 19/25, за
Регионално одељење Крагујевац, а на основу Одлуке директора Пореске управе, број: 401-00001/2016-IО116 од 08.02.2016.године о доношењу Плана јавних набавки Министарства
финансија – Пореске управе за 2016.годину и Одлуке директора Пореске управе број 401-001/2016- I0116 од 20.05.2016.године, о усвајању треће измене и допуне Плана јавних набавки
Министарства финансија – Пореске управе за 2016.годину.
Процењена вредност јавне набавке је 291.666,67 динара, без ПДВ-а, односно 350.000,00
динара, са ПДВ-ом.
Разлози и околности које оправдавају примену овог поступка:
Наручилац је покренуо отворени поступак јавне набавке услуга – технички преглед возила
Пореске управе Регионалног одељења Крагујевац са припадајућим организационим
јединицама (филијалама и експозитурама), Одлуком број 400-404-01-00006/2016-I4008 од
30.03.2016.године, сагласно члану 32. Закона о јавним набавкама.
Отворени поступак јавне набавке услуга – технички преглед возила Пореске управе
Регионалног одељења Крагујевац са припадајућим организационим јединицама (филијалама и
експозитурама), је обустављен Одлуком број 400-404-01-00006-6/2016-I4008 од
11.05.2016.године, јер у остављеном року за подношење понуде на адресу Наручиоца није
приспела ниједна понуда.
Чланом 36. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама, предвиђено је да се у случају
неподношења понуда у отвореном поступку, може спровести преговарачки поступак без
објављивања позива за подношење понуда, упућивањем позива на адресе потенцијалних
понуђача а по објављеном обавештењу за покретање преговарачког поступка и конкурсној
документацији на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца, под условом да се
првобитно одређен предмет јавне набавке и услови за учешће у поступку, техничке
спецификације и критеријуми за доделу уговора не мењају.
Адресе потенцијалних понуђача су дате у Обавештењу о покретању поступка и као такве
објављене на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца:
 Маркус ауто д.о.о., Крагујевац, Кормански пут 3, е-mail markusauto@hotmail.rs;
 Дунав ауто д.о.о., Београд, Благоја Паровића 19, e-mail p.sluzba@dunavauto.co.rs
 АMСС ЦЕНТАР,Београд, Зрењанински пут 114,e-mail amss-centar-palilula@amss.org.rs.
Наручилац је дана 24.06.2016.године, сагласно члану 36 став 1 тачка 1 Закона о јавним
набавкама донео Одлуку о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за
подношење понуда. Будући да је у првом (отвореном поступку) био објављен позив за
подношење понуда, и да се на исти није јавио ниједан понуђач, односно није прибављена
ниједна благовремена, прихватљива и одговарајућа понуда, Наручилац је одлучио да спроведе
ову врсту поступка тако што се директно обратио потенцијалним понуђачима за које сматра
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да могу благовремено поднети одговарајућу и прихватљиву понуду. Том приликом Наручилац
не сме да мења техничке спецификације предмета, услове за учешће у поступку и критеријуме
за избор најповољније понуде у односу на претходно спроведени отворени поступак
предметне јавне набавке.
Основни подаци о понуђачу и елементима понуде:
Благовремено, то јест до 07.07.2016.године до 12,00 часова на адресу Пореске управе
Регионалног одељења Крагујевац примљена је следећа понуда :
Број под којим
је понуда
заведена

НАЗИВ И
СЕДИШТЕ
ПОНУЂАЧА

2618

Дунав ауто д.о.о.,
Београд

Понуђач је на
коверти назначио
Понуда за јавну набавку
услуга– технички преглед
возила, редни број 6У/2016

ДАТУМ И ВРЕМЕ
ПРИЈЕМА
06.07.2016.године у 8,20
часова

Понуде које су одбијене, разлоге за њихово одбијање и понуђена цена тих понуђача:
Нема.
Понуде које су прихватљиве и одговарајуће и понуђене цене који су дали понуђачи:


''Дунав ауто'', д.о.о, Београд, улица Благоја Паровића број 19, заведена у писарници
Пореске управе Регионалног одељења Крагујевац, под бројем 2618 од 06.07.2016.
године

У Извештају о стручној оцени понуда број 400-404-01-00049-7/2016-I4008 од
07.07.2016.године Комисија за јавну набавку је констатовала следеће:
Понуда понуђача ''Дунав ауто'',д.о.о.. Београд је поднета самостално, сагласно захтевима из
конкурсне документације за јавну набавку услуга – технички преглед возила Пореске управе
Регионалног одељења Крагујевац са припадајућим организационим јединицама (филијалама и
експозитурама), редни број 6У/2016. Понуђач је попунио све обрасце и доставио доказе за
испуњеност обавезних и додатних услова сагласно члану 75 и 76. Закона о јавним набавкама.
Понуђач је доставио:
Извод из регистра Агенције за привредне регистре, број 8000041860696 од 11.03.2016.године;
Уверење Првог Основног суда у Београду број КУ БР.10902/2016 од 13.05.2016;
Уверење Вишег суда у Београду, Посебно одељење Посл. Бр.КУ –ПО 2545/2016 од
05.05.2016.године;
Уверење МУП-а бр. 235.2.2/14976 од 20.05.2016.године за Вујичић Андрију;
Уверење Министраства Финасија Пореске управе Регионалног одељењa Београд бр.011-43700-4062/216 од 30.06.2016.године;
Уверење градске управе Града Београда бр. I-02-437.3/189/2016 од 29.06.2016.године;
Решења МУП-а којим се привредно друштво Дунав ауто д.о.о, Београд овлашћује да може да
врши технички преглед и то за: Крагујевац, Јагодину, Крушевац, Чачак, Ужице, Пожега, Нови
Пазар, Краљево, Трстеник, Баточина, Рача, Топола, Деспотовац, Варварин, Косјерић, Рашка,
Сјеница, Прибој.
Понуђач је доставио доказ за финансијски капацитет БОН ЈН од 05.07.2016.године из којег се
види да је исти остварио приходе у свакој од тражених година више од 580.000,00 динара.
Технички капацитет је доказан достављањем Изјаве број 1264 од 04.07.2016.године, којом
понуђач потврђује да испуњава све услове за вршење техничког прегледа возила, сагласно
члану 257 и 258. Закона о безбедности саобраћаја на путевима Републике Србије.
Кадровски капацитет - податак из БОН-ЈН тачка 5. – Подаци о броју запослених за 2013, 2014
и 2015.годину, којим је доказано је да исти има довољан број запослених ( више од два за
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сваки огранак понуђача (привредног друштва) који припада територијално Регионалном
одељењу Крагујевац.
Понуђач је доставио и списак својих организационих јединица.
Комисија за јавну набавку је констатовала да понуда понуђача ''Дунав ауто'', д.о.о. Београд
нема битних недостатака сагласно члану 106. Закона о јавним набавкама.
Цена у понуди је дата као јединична, по возилу и износи 1.250,00 динара, без ПДВ-а и у цену
су урачунати сви трошкови понуђача.
Овако дата цена у понуди, као јединична је прихватљива, имајући у виду број возила Пореске
управе за које је потребно обезбедити услугу техничког прегледа возила као и процењену
вредност јавне набавке предвиђену Планом набавки Наручиоца за 2016.годину.
Из напред наведеног а имајући у виду да понуда понуђача нема битних недостатака као и то
да је цена у понуди прихватљива, Комисија за јавну набавку је оценила понуду понуђача
''Дунав ауто'', д.о.о. Београд, број 2618 од 06.07.2016.године прихватљивом и одговарајућом,
сагласно члану 3 став 1 тачка 32 и 33. Закона о јавним набавкама.
Поступак је спроведен као преговарачки и у позиву за подношење понуда су одређени
елементи уговора о којима ће се преговарати, начин преговарања и вођен је записник о
преговарању.
Предмет преговарања: Преговарање ће се обавити у највише три круга, а елеменат око кога
ће се преговарати је понуђена јединична цена, дата у понуди без ПДВ-а.
У поступку преговарања не може се понудити виша цена од цене исказане у достављеној
понуди.
Понуђач који понуди у току преговарања најнижу јединичну цену за услугу техничког
прегледа возила биће изабран за најповољнијег понуђача.
Наручилац је дужан да у преговарачком поступку обезбеди да уговорена цена не буде већа од
упоредиве тржишне цене и да са дужном пажњом проверава квалитет предмета набавке.
– ПОНУЂАЧ се у поступку преговарања изјаснио да је цена за услугу технички преглед
возила од 1.250,00 динара, без ПДВ-а, дата појединачно по возилу, коначна цена, односно да је
једнака цени из понуде и да је неће смањивати.
Начин примене методологије доделе пондера:
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена
цена". Рангирање и оцењивање понуда вршиће се према ценама из понуда, почев од највеће
цене до најмање цене дате од стране понуђача.
Уколико две или више понуда имају исти број бодова, избор најповољније понуде биће
извршен жребањем које ће спровести комисија за предметну јавну набавку у присуству
овлашћених представника понуђача, о чему ће се сачинити записник.
- ''ДУНАВ АУТО'', Д.О.О., Београд- понуђена цена 1.250,00 динара, без ПДВ-а, по возилу.
Назив понуђача коме се додељује уговор:
Понуда понуђача ''ДУНАВ АУТО'', Д.О.О., Београд, улица Благоја Паровића број 19, заведена
у Пореској управи Регионалног одељења Крагујевац под бројем 2618 дана 06.07.2018.године,
нема недостатака у смислу члана 106. Закона о јавним набавкама, одговарајућа је, не
ограничава, нити условљања права Наручиоца нити обавезе понуђача, не прелази износ
процењене вредности јавне набавке, те је у смислу члана 3 тачка 33. Закона о јавним
набавкама прихватљива, и самим тим стекли су се, у смислу члана 107 став 3. Закона о јавним
набавкама, услови за доделу уговора, па се у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама,
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уговор додељује понуђачу ''ДУНАВ АУТО'', Д.О.О., Београд, улица Благоја Паровића број 19,
ПИБ:100119663, матични број 17233777.
Период важења уговора: Уговор се закључује за временски период од 12 месеци од дана
закључења истог.
Ову одлуку објавити на Порталу јавних набавки и на интернет адреси наручиоца, у року од
3(три) дана од дана доношења, у складу са чланом 108 став 5 Закона о јавним набавкама.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке може се поднети захтев за заштиту права сходно члану 149. Закона о
јавним набавкама у року од 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.
Захтев се подноси наручиоцу непосредно, електронском поштом или факсом и мора да садржи
све елементе из члана 151 став 1. Закона о јавним набавкама.

5

