
ЈП за путеве и стам. Ком.делатност Алексинац 

Душана тривунца 7/2 18220 Алексинац 

Број ЈНМВ 2/2019 

Број одлуке:70/5 

Датум : 08.02.2019.године  

На основу члана 108.Закона о јавним набавкама ( „Сл.гласник РС „ бр 124/2012,14/2015  и  

68/2015)   Директор наручиоца,доноси 

 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈНМВ 2/2019 

ГУМЕ ЗА ВОЗНИ ПАРК 

 

         УГОВОР се додељује понуђачу GUMIMPEX D.O.O. Kружни пут 21ј –Кијево Београд   

ПИБ:100169211  МБ:17407589 понуда заведена под бр:101 дана 31.11.2019.године у 11:10 

часова. 

                                                  О б р а з л о ж е њ е : 

Наручилац је дана 23.01.2019.год донео одлуку о покретању јавне набавке мале 

вредности ЈНМВ 2/2019 –ГУМЕ ЗА ВОЗНИ ПАРК .За наведену набавку наручилац је дана 

23.01.2019 године  на Порталу јавних набавки и својој интернет страници објавио позив за 

подношење понуда. 

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспеле су две  

понуде. 

Комисија за јавне набавке је после отварања понуда,сачинила записник 70/3 од 

01.02.2019.године,спровела стручну оцену понуда и саставила извештај. 

У извештају о стручно оцени понуда , бр 70/4 од 07.02.2019.год,Комисија за јавне 

набавке је констатовала следеће: 

1.Подаци о јавној набавци: 

Врста предмета јавне набавке: набавка добара 

Предмет јавне набавке: гуме за возни парк   

Подаци из плана набавки: План јавних набавки за 2019.год редни број 1.1.9  трошкови 

материјала  

Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а износи: 1.000.000,00 динара  

                                 2.Подаци о понуђачима: 

У поступку  је учествовало два понуђача: 

-FELIX TIM DOO Булевар Деспота Стефана 81 Београд  ПИБ:100038783  МБ:17172212 

понуда заведена под бр:93  дана 30.01.2019.године у 10:55 часова  

-GUMIMPEX D.O.O. Kружни пут 21ј –Кијево Београд   ПИБ:100169211  МБ:17407589 

понуда заведена под бр:101 дана 31.01.2019.године у 11:10 часова. 

3.Подаци о одбијеним понудама 

Укупан број понуда износи: једна 

Назив понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:  

FELIX TIM DOO Булевар Деспота Стефана 81 Београд  ПИБ:100038783  МБ:17172212 

понуда заведена под бр:93  дана 30.01.2019.године у 10:55 часова са понуђеном ценом 

од 796.326,00 без ПДВ-а ,односно 955.591,20 са ПДВ-ом , трошкови транспорта на терет 

Понуђача, рок плаћања 45 дана безготовинско плаћање,рок важења понуде 90 дана од 



дана отварања понуде,рок испоруке – 2 радна дана, гарантни период – 24,место испоруке  

адреса Наручиоца Васе Николића б.б. Алексинац. 

Понуђач је доставио и : 

-Решење о упису у регистар понуђача БПН 5339/2014 од 25.11.2014.године 

-Образац изјаве о испуњавању услова из Чл.75 и 76 ЗЈН –потписан и оверен 

-Образац понуде са структуром цене –потписан и оверен 

-Модел уговора –потписан и оверен 

-Образац трошкова припреме понуде –потписан и оверен 

-Изјаву о независној понуди – потписана и оверена 

-Образац изјаве о испуњењу пословних капацитета са копијама рачуна као доказ о 

извршеној испоруци  

 

Понуђач није доставио изводе из каталога ни за једно од понуђених 

добара.Стандард по ком су добра произведена је достављен за само једног од 

произвођача понуђених добара.  

 

4.Начин примене методологије доделе пондера 

Критеријум за оцењивање понуда је :најнижа понуђена цена. 

 

5.Најповољнија понуда  

На основу стручне оцене понуда , Комисија констатује  да  je наручилац  прибавио  

једну  прихватљиву понуду понуђача:  

 

- GUMIMPEX D.O.O. Kружни пут 21ј –Кијево Београд   са понуђеном ценом од 

733.120,00 без ПДВ-а ,односно 879.744,00 са ПДВ-ом , трошкови транспорта на терет 

Понуђача, рок плаћања 45 дана од дана пријема рачуна,рок важења понуде 30 дана од 

дана отварања понуда,рок испоруке – 2 радна дана, гарантни период – 24 месеци од дана 

примопредаје робе,место испоруке  адреса Наручиоца Васе Николића б.б. Алексинац. 

Понуђач је доставио и : 

-Образац изјаве о испуњавању услова из Чл.75 и 76 ЗЈН –потписан и оверен 

-Решење о упису у регистар понуђача БПН 1875/2013 од 17.12.2013.године 

-Доказ да понуду потписује лице овлашћено за заступање 

-Изјаву уз понуду 17/2019 од 28.01.2019.године  да су понуђена добра у складу са 

траженим условима,производња није пре 2018.год,гуме су прве класе,сертификат о 

квалитету  

-Образац понуде са структуром цене –потписан и оверен 

-Модел уговора –потписан и оверен 

-Образац трошкова припреме понуде –потписан и оверен 

-Изјаву о независној понуди – потписана и оверена 

-Образац изјаве о испуњењу пословних капацитета са копијама рачуна као доказ о 

извршеној испоруци 

-Изводи из каталога за свако понуђено добро са траженим сертификатима 

квалитета за сваког од произвођача понуђених добара 



 

Комисија предлаже да се понуђачу  GUMIMPEX D.O.O. Kружни пут 21ј –Кијево 

Београд   ПИБ:100169211  МБ:17407589 додели уговор о набавци добара- ГУМЕ ЗА 

ВОЗНИ ПАРК- у складу са чланом 107. И Чланом112. Закона о Јавним набавкама. 

6.Подизвођач 

Подизвођача :нема. 

7.Вредност уговора 

Вредност уговора о јавној набавци без ПДВ-а: 733.120,00 динара 

Вредност уговора о јавној набавци са ПДВ-ом: 879.744,00 динара 

 

           Наручилац је прихватио предлог Комисије за Јавне набавке и донео одлуку о 

додели уговора којом је уговор о јавној набавци у овом поступку додељен понуђачу  

GUMIMPEX D.O.O. Kружни пут 21ј –Кијево Београд   ПИБ:100169211  МБ:17407589  

,Одлуку ће Наручилац објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страни у 

складу са Чланом108 Став 5. Закона о јавним набавкама у року од три дана од дана 

доношења. 

 

Поука о правном леку: Против ове одлуке може се поднети захтев за заштиту 

права у року од 5 дана од дана објављивања исте на Порталу јавних набавки. 

Захтев се поноси Наручиоцу, а копија  истовремено Републичкој комисији. 

 

 

Одговорно лице 

 

______________________________ 

Директор Милошевић Милош 


