
 

Дел.бр. 6352/14 

Датум: 19.10.2017. 

Страна 1 од 4       

Предшколска установа „11. април“, Народних хероја 12 а, 11070 Београд 

011/2603-042, 2603-766, 2692-231 

 

На основу члана 107. став 3. и члана 108. став 1. Закона о јавним 

набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15), директор Предшколске 

установе „11.април“ доноси:  

 

О Д Л У К У  

о додели Уговора  

за  јавну набавку мале вредности 

добра – набавка резервних делова са уградњом и сервисирањем 

бр. ЈН Д 17-10 

 

-Уговор за набавку радне униформе  додељује се  понуђачу KILER AUTO  

д.о.о.,Тошин бунар 63б,Н.Београд МБ 07565402 ПИБ 100010829 на основу 

понуде број   бр. 70/17  од  04.10.2017. године. 
 

-Уговорена вредност без ПДВ-а:     1.688.636,00  динара 

      -Уговорена вредност са ПДВ – ом : 2.026.363,20 динара 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

  
Наручилац је дана 26.09.2017. године објавио конкурсну документацију и позив 

за подношење понуда на Порталу управе за јавне набавке и Интернет страни 

Наручиоца.  

 

До истека рока за подношење понуда 09.10.2017. године на адресу наручиоца 

приспела је 1 понуда. 

 

Јавно отварање понуда одржало се дана 09.10.2017.године у просторијама 

Секретаријата за образовање и дечју заштиту, ул. Краљице Марије 1, 11 000 

Београд. 

Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила     

стручној оцени понуда и сачинила извештај о истом. 

  

У Извештају о стручној оцени понуда бр. 6352/13 од 16.10.2017. године, 

комисија за јавну набавку је констатовала следеће: 

 

1) Подаци о јавној набавци: 

 

 

Предмет јавне набавке 

набавка резервних делова са 

уградњом и сервисирањем 

Редни број јавне набавке Д 17-10 

Процењена вредност јавне набавке  

(без ПДВ-а) 1.701.263,00 динара 

Вредност уговора о јавној набавци 

(без ПДВ-а) 1.688.636,00  динара 

Вредност уговора о јавној набавци 

(са ПДВ-ом) 2.026.363,20 динара 
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2) Укупан број поднетих понуда:   1 
 

 

Назив/име понуђача 

Благовремене понуде Неблаговремене понуде 

1.  KILER AUTO  д.о.о 
/ 

 

3) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за 

њихово одбијање:   
 

Број под којим је 

понуда заведена 
Подносилац понуде Разлози за одбијање понуде 

/ / / 

  

4) Приликом стручне оцене понуда уочене су следеће рачунске грешке: 

Iа  У Обрасцу 2 спецификација са обрасцем структуре цене, А.техничка 

спецификација за возило Citroen Jumper 2 на страни 30  у реду укупно без ПДВ-

а  пише 244.001.00 а треба да пише: 244 .000,00 , у реду ПДВ пише 48.800,20  а 

треба да пише: 48.800,00 , у реду укупно са ПДВ-ом пише 292.801,20 а треба 

да пише:292.800,00 
 

Iб У Обрасцу 2 спецификација са обрасцем структуре цене, А.техничка 

спецификација за возило Citroen Jumper 2 на страни 34  у реду I +II+III+IV 

укупно без ПДВ-а  пише 311.327,00 а треба да пише: 311.326,00 , у реду ПДВ 

пише 62.265,40  а треба да пише: 62.265,20 , у реду укупно са ПДВ-ом пише 

373.592,40 а треба да пише:373.591,20 

 

IIa У Обрасцу 2 спецификација са обрасцем структуре цене, Б.техничка 

спецификација за возило Citroen Jumper 3 и PEUGEOT BOXER 3 на страни 46  

у реду укупно без ПДВ-а  пише 342.728,00 а треба да пише: 340.327,00 , у реду 

ПДВ пише 68.545,60  а треба да пише: 68.065,40 , у реду укупно са ПДВ-ом 

пише 411.273,60 а треба да пише:408.392,40. 

 

IIб У Обрасцу 2 спецификација са обрасцем структуре цене, Б.техничка 

спецификација за возило Citroen Jumper 3 и PEUGEOT BOXER 3 IV лимарски 

радови по елементу на страни 48  у реду укупно без ПДВ-а  пише 3.360,00 а 

треба да пише: 2.555,00 , у реду ПДВ пише 672,00  а треба да пише: 511,00 , у 

реду укупно са ПДВ-ом пише 4.032,00 а треба да пише:3.066,00. 

 

IIвУ Обрасцу 2 спецификација са обрасцем структуре цене, Б.техничка 

спецификација за возило Citroen Jumper 3 и PEUGEOT BOXER 3 на страни 48  

у реду I +II+III+IV укупно без ПДВ-а  пише 447.634,00 а треба да пише: 

444.428,00 , у реду ПДВ пише 89.526,80  а треба да пише: 88.885,60  , у реду 

укупно са ПДВ-ом пише 537.160,80 а треба да пише:533.313,60. 

 

IIIаУ Обрасцу 2 спецификација са обрасцем структуре цене, В.техничка 

спецификација за возило Citroen BERLINGO1.4 на страни 50  у реду под ред. 

бр. 54 термодавач у колони укупно пише 6.000,00 а треба да пише 2.000,00. 
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IIIбУ Обрасцу 2 спецификација са обрасцем структуре цене, В.техничка 

спецификација за возило Citroen BERLINGO1.4 на страни 50  у реду укупно без 

ПДВ-а  пише 83.851,00 а треба да пише: 79.851,00 , у реду ПДВ пише 16.770,20  

а треба да пише: 15.970,20  , у реду укупно са ПДВ-ом пише 100.621,20 а треба 

да пише:95.821,20. 

 

IIIвУ Обрасцу 2 спецификација са обрасцем структуре цене, В.техничка 

спецификација за возило Citroen BERLINGO1.4 на страни 52  у реду I 

+II+III+IV укупно без ПДВ-а  пише 91.872,00 а треба да пише: 87.872,00 , у 

реду ПДВ пише 18.374,40  а треба да пише: 17.574,40  , у реду укупно са ПДВ-

ом пише 110.246.40 а треба да пише:105.446,40. 

 

 

IV аУ Обрасцу 2 спецификација са обрасцем структуре цене, збирна 

спецификација  А. Citroen Jumper 2 на страни 64  у реду укупно без ПДВ-а  

пише 311.327,00 а треба да пише: 311.326,00 ,  у реду укупно са ПДВ-ом пише 

373.592,00 а треба да пише:373.591,20. 

 

IVб У Обрасцу 2 спецификација са обрасцем структуре цене, збирна 

спецификација  Б. Citroen Jumper 3 i PEUGEOT BOXER 3  на страни 64  у реду 

укупно без ПДВ-а  пише 447.634,00 а треба да пише: 444.428,00 ,  у реду 

укупно са ПДВ-ом пише 537.160,80 а треба да пише:533.313,60. 

 

IVв У Обрасцу 2 спецификација са обрасцем структуре цене, збирна 

спецификација  В. Citroen BERLINGO1.4 на страни 64  у реду укупно без ПДВ-

а  пише 91.872,00 а треба да пише: 87.872,00 ,  у реду укупно са ПДВ-ом пише 

110.246,40 а треба да пише:105.446,40. 

 

IVг У Обрасцу 2 спецификација са обрасцем структуре цене, збирна 

спецификација  на страни 65  у реду А+Б+В+Г+Д укупно без ПДВ-а  пише 

1.695.843,00 а треба да пише: 1.688.636,00 ,  у реду укупно са ПДВ-ом пише 

2.035.011,60 а треба да пише:2.026.363,20. 

 

Vа у Обрасцу 1-образац понуде, подаци о понуди на страни 17 у реду укупна 

цена без ПДВ-а пише: 1.695.843,00 а треба да пише: 1.688.636,00 , у реду 

укупан ПДВ пише 339.168,60 а треба да пише 337.727,20 ,у реду укупно са 

ПДВ-ом пише 2.035.011,60 а треба да пише:2.026.363,20. 

 

 Vб у Обрасцу 1-образац понуде, подаци о понуди на страни 17 у реду укупна 

вредност понуде  без ПДВ-а пише: 1.695.843,00 а треба да пише: 1.688.636,00 

 

На основу члана 93. став 4. и 6. Закона о јавним набавкама ( „Службени 

гласник“ РС бр. 124/12 ,14/15 и 68/15)   ) 13.10.2017. године понуђачу KILER 

AUTO  д.о.о упућен је захтев дел. бр. 6352/12 ради давања сагласности ради  

исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по 

окончању поступка отварања понуда за ЈН  Д 17-10 набавка резервних делова са 

уградњом и сервисирањем. 

 

Понуђач KILER AUTO  д.о.о је мејлом дана 13.10. 2017. Године доставио 

сагласност за исправку горе наведених рачунских грешака. 

 

5) Критеријум за оцењивање понуде је: најнижа понуђена цена 

 

Ранг листа код критеријума  
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Назив/име понуђача Понуђена цена (без пореза) 

1. KILER AUTO  д.о.о 1.688.636,00  динара 

 

 

6) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија: 

                                       

 Сходно наведеном за предметну јавну набавку , Комисија је констатовала 

да је испуњен услов за доношење одлуке о додели уговора, прописан чланом 

107 став 3. ЗЈН и предлаже одговорном лицу наручиоца да донесе одлуку о 

додели уговора понуђачу: KILER AUTO  д.о.о чија је понуда (бр. 70/17 ) 

најповољнија и прихтавтљива у смислу члана 3. став 1. тачка 33 ЗЈН и 

заведена код наручиоца под дел. бројем 14207/1 од 06.10.2017.год,   

 

 

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке, 

те је на основу законског овлашћења донело Одлуку о додели Уговора 

Понуђачу KILER AUTO  д.о.о. 

 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  
Против ове одлуке понуђач може наручиоцу 

поднети захтев за заштиту права  

у року од 5  дана од дана објаве на порталу УЈН . 

 

 

 

                                                                              ДИРЕКТОР  УСТАНОВЕ 

                                                                                                                                            

______________________ 

                                                                                           Мирјана Секулић 

 
 

 

 
 

 


