
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
КУЛТУРНИ ЦЕНТАР 

КРУШЕВАЦ

Број: 521-6/17

Датум: 06.03.2017.год.

К Р У Ш Е В А Ц

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/12, 14/2015
и 68/2015) и Плана набавки Културног центра Крушевац за 2017. годину, директор Културног
центра Крушевац доноси

О Д Л У К У
о додели уговора за услуге друмског превоза – превоз на посао и са посла (маркице)

БИРА СЕ КАО НАЈПОВОЉНИЈА понуда понуђача  Југопревоз Крушевац а.д.
Крушевац, ул. Југ Богданова бр.45, број 1-352 од 27.02. 2017. године

О б р а з л о ж е њ е

Наручилац је дана 21.02.2017.  године донео  Одлуку  о  покретању  поступка  јавне
набавке мале вредности број 376-6/17, за набавку  услуге друмског превоза - превоз на посао
и са посла (маркица) запослених у Културном центру Крушевац.

Позив за  подношење понуда  и  конкурсна документација  у  поступку јавне набавке
мале вредности  03/2017– услуге друмског превоза - превоз на посао и са посла (маркица)
запослених  у  Културном  центру  Крушевац,  објављен  је  на  Порталу  јавних  набавки
(portal.ujn.gov.rs) и Интернет адреси наручиоца   (www.kck.org.rs ).

До истека рока за подношење понуда на адреси наручиоца пристигла је   1 (једна)
понуда.

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. 511-6/17 од 06.03.2017. године,   Комисија за
јавне набавке је констатовала следеће:

                                                        Страна 1 од 3

http://www.kck.org.rs/


1) Подаци о јавној набавци:

Предмет јавне набавке

Услуге  друмског  превоза  -  превоз  на
посао и са посла (маркица) запослених у
Културном центру Крушевац.

Редни број јавне набавке 3/2017

Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а               1.047.272,83 динара 

Вредност уговора о јавној набавци без ПДВ-а  814.000,00 динара

Вредност уговора о јавној набавци са ПДВ-ом 895.400,00 динара

Средства за ову набавку обезбеђена су финансијским планом Културног центра Крушевац за
2017. годину – извор финансирања 01, позиција 353, на конту 413151 – превоз на посао и са
посла (маркица) – 1.152.000,00 динара, са порезом на додату вредност.

2) Укупан број поднетих понуда: 1

Назив/име понуђача

Благовремене понуде Неблаговремене понуде

1

Југопревоз Крушевац а.д.
Крушевац, ул. Југ Богданова бр.45

Нема

                                               
3) Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена.

Ранг листа понуђача у случају примене критеријума најнижа понуђена цена: 

Назив/име понуђача
Понуђена цена без ПДВ-а на

месечном нивоу

1

Југопревоз Крушевац а.д.
Крушевац, ул. Југ Богданова бр.45

 74.000,00 динара

4) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
    Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је  применом критеријума “најнижа
понуђена  цена”  најповољнију  понуду  доставио  понуђач   Југопревоз  Крушевац  а.д.
Крушевац,  ул.  Југ  Богданова  бр.45, број  1-352 од  27.02.  2017.  године и предлаже
наручиоцу његов избор, односно доделу уговора.
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