ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

''НАДА НАУМОВИЋ''
Број:1630
Дана:08.03.2017 год.
КРАГУЈЕВАЦ
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС, бр.
124/2012, 14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон) и Извештаја о стручној оцени
понуда бр.1611 од 07.03.2017. године, Директор Установе доноси:
ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВАОРА
Предшколска установа ''Нада Наумовић'' као наручилац, у поступку јавне набавке
бр.1.1.11/17 набавка добара материјал за посебне намене за потребе установе
обликоване по партијама и то:
Партија бр.1 – електро материјал
Партија бр.2 – молерско фарбарски материјал
Партија бр.3 – водоводни материјал
Партија бр.4 – столарско браварски материјал
Партија бр.5 – иверица материјал
Партија бр.6 – лимарски материјал
Партија бр.7 – грађевински материјал
Уговор о јавној набавци додељује се понуђачу:
Партија 1- електро материјал
'' Мiroco '' д.о.о из Крагујевца Ул. Зорана Ђинђића бр. 19, матични број:
07592205, ПИБ: 101508911.
Партија 2 – молерско фарбарски материјал
СТР ''Хрома'' из Крагујевца Ул. Скерлићева бр.27, матични број: 55129614,
ПИБ: 101506764.
Партија 3 – водоводни материјал
'' Три О'' д.о.о из Аранђеловца-бања Ул. Индустријска зона бр.464, матични
број:06231870, ПИБ: 1007625218.
Партија бр.4 – столарско браварски материјал
'' Мiroco '' д.о.о из Крагујевца Ул. Зорана Ђинђића бр. 19, матични број:
07592205, ПИБ: 101508911.
Партија бр.5 – иверица материјал
СТКР '' Хоби центар '' из Крагујевца Ул. Војводе Путника бр. 29, матични
број: 55131031, ПИБ: 101572789.
Партија бр.6 – лимарски материјал
'' Три О'' д.о.о из Аранђеловца-бања Ул. Индустријска зона бр.464, матични
број:06231870, ПИБ: 1007625218.
Партија бр.7 – грађевински материјал
'' Три О'' д.о.о из Аранђеловца-бања Ул. Индустријска зона бр.464, матични
број:06231870, ПИБ: 1007625218.
Образложење

Предшколска установа ''Нада Наумовић'' је дана 09.02.2017. год. донела Одлуку о
покретању поступка јавне набавке бр.915 за . набавку добара материјал за посебне
намене за потребе установе обликоване по партијама.
За наведену јавну набавку наручилац је објавио позив за подношење понуда и
конкурсну документацију на Порталу јавних набавки.
Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила
стручној оцени понуда сачинила извештај о истом и констатовала следеће:
Подаци о јавној набавци:
Врста предмета јавне набавке: набавка добара
Врста поступка: поступак јавне набавке мале вредности
Предмет јавне набавке: набавку добара материјал за посебне намене за потребе
установе обликоване по партијама.и то:
Партија бр.1 – електро материјал
Партија бр.2 – молерско фарбарски материјал
Партија бр.3 – водоводни материјал
Партија бр.4 – столарско браварски материјал
Партија бр.5 – иверица материјал
Партија бр.6 – лимарски материјал
Партија бр.7 – грађевински материјал
Процењена вредност јавне набавке укупно је:2.840.833,00 дин.без ПДВ-а .а по
партијама:
Партија бр.1 – електро материјал – 375.000,00 дин.без ПДВ-а
Партија бр.2 – молерско фарбарски материјал 604.167,00 дин.без ПДВ-а
Партија бр.3 – водоводни материјал 522.500,00 дин.без ПДВ-а
Партија бр.4 – столарско браварски материјал 200.000,00 дин.без ПДВ-а
Партија бр.5 – иверица материјал 939.166,00 дин.без ПДВ-а
Партија бр.6 – лимарски материјал 100.000,00 дин.без ПДВ-а
Партија бр.7 – грађевински материјал 100.000,00 дин.без ПДВ-а
Вредност уговора о јавној набавци износи укупно: 2.319,526,18 дин. без ПДВ-а
односно 2.783.431,42 дин. са ПДВ-ом.. а по партијама
Партија бр.1 – електро материјал – 313.510,00 дин.без ПДВ-а, односно 376.212.08
са ПДВ-ом
Партија бр.2 – молерско фарбарски материјал 330.477,00 дин.без ПДВ-а, односно
396.572,00 са ПДВ-ом
Партија бр.3 – водоводни материјал 416.590,10 дин.без ПДВ-а, односно 499.908,12
са ПДВ-ом
Партија бр.4 – столарско браварски материјал 154.480,38 дин.без ПДВ-а, односно
185.376,46 са ПДВ-ом
Партија бр.5 – иверица материјал 936.666,70 дин.без ПДВ-а, односно 1.124.000,00
са ПДВ-ом
Партија бр.6 – лимарски материјал 67.957,00 дин.без ПДВ-а, односно 81.548,40 са
ПДВ-ом
Партија бр.7 – грађевински материјал 99.845,00 дин.без ПДВ-а , односно 119.814,00
са ПДВ-ом

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца за Партију 1. пристигло
је: 3 понуда и то:
Ред.
Бр.

Број под
којим је
понуда
заведена

Назив или шифра понуђача

Датум
пријема

Сат

1.

1525

'' Мiroco '' д.о.о Крагујевц

06.03.2017.г

8,50

2.

1527

'' Три О'' д.о.о Аранђеловц

06.03.2017.г

8,55

3.

1528

''Мител монт'' Крагујевац

06.03.2017.г

9,20

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца за партију Партија 2
–пристигло је: 3 понуда и то:
Ред.
Бр.

Број под
којим је
понуда
заведена

Назив или шифра понуђача

Датум
пријема

Сат

1.

1486

''Roma company'' Земун

03.03.2017. г

10,40

2.

1521

СТР ''Хрома'' Крагујевц

06.03.2017.г

8,25

3.

1527

'' Три О'' д.о.о Аранђеловц 06.03.2017.г

8,55

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца за партију Партија 3 –
пристигло је: 2 понуда и то:
Ред.
Бр.

Број под
којим је
понуда
заведена

Назив или шифра понуђача

Датум
пријема

Сат

1.

1527

'' Три О'' д.о.о Аранђеловц

06.03.2017.г

8,55

2.

1531

СЗТР ''Раде водени''
Крагујевац

06.03.2017.г

9,15

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца за партију Партија 4 –
пристигло је: 3 понуда и то:
Ред.
Бр.

Број под
којим је
понуда
заведена

Назив или шифра понуђача

Датум
пријема

Сат

1.

1525

'' Мiroco '' д.о.о Крагујевц

06.03.2017.г

8,50

2.

1527

'' Три О'' д.о.о Аранђеловц

06.03.2017.г

8,55

3.

1540

'СТКР ''Хоби центар''
Крагујевац

06.03.2017.г

9,55

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца за партију Партија 5 –
пристигло је: 1 понуда и то:
Ред.
Бр.

1.

Број под
којим је
понуда
заведена

Назив или шифра понуђача

1540

'СТКР ''Хоби центар''
Крагујевац

Датум
пријема

Сат

06.03.2017.г

9,55

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца за партију Партија 6 –
пристигло је: 1 понуда и то:
Ред.
Бр.

1.

Број под
којим је
понуда
заведена

Назив или шифра понуђача

1527

'' Три О'' д.о.о Аранђеловц

Датум
пријема

Сат

06.03.2017.г

8,55

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца за партију Партија 7 –
пристигло је: 1 понуда и то:
Ред.
Бр.

1.

Број под
којим је
понуда
заведена

Назив или шифра понуђача

1527

'' Три О'' д.о.о Аранђеловц

Датум
пријема

Сат

06.03.2017.г

8,55

Неблаговремених понуда: нема
Јавно отварање понуда уз присуство овлашћених понуђача извршено је
06.03.2017.год. у 10,30 часова.
Поступак јавног отварања спроведен је од стране Комисије за јавне набавке.
Понуђени су следећи услови:
Партија 1.
Понуђач: '' Мiroco '' д.о.о Крагујевц
Основни елементи понуде:
- укупна цена:313.510,07 дин без ПДВ-а односно 376.212,08 са ПДВ-ом
- рок и начин плаћања: 45 дана од дана пријема фактуре
- рок испоруке:1 дан
- рок важења понуде: 30 дана
Понуђач: '' Три О'' д.о.о Аранђеловц
Основни елементи понуде:
- укупна цена:422.194,20 дин без ПДВ-а односно 506.633,04 са ПДВ-ом

- рок и начин плаћања: 45 дана од дана пријема фактуре
- рок испоруке:1 дан
- рок важења понуде: 60 дана
Понуђач: ''Мител монт'' Крагујевац
Основни елементи понуде:
- укупна цена:324.904,00 дин без ПДВ-а односно 389.884,40 са ПДВ-ом
- рок и начин плаћања: 45 дана од дана пријема фактуре
- рок испоруке:1 дан
- рок важења понуде: 45 дана
Партија 2.
Понуђач: ''Roma company'' Земун
Основни елементи понуде:
- укупна цена: 405.466,00 дин без ПДВ-а односно 486.559,20 са ПДВ-ом
- рок и начин плаћања: 45 дана од дана пријема фактуре
- рок испоруке:1 дан
- рок важења понуде: 45 дана
Понуђач: СТР ''Хрома'' Крагујевц
Основни елементи понуде:
- укупна цена:330.477,00 дин без ПДВ-а односно 396.572,00 са ПДВ-ом
- рок и начин плаћања: 45 дана од дана пријема фактуре
- рок испоруке:1 дан
- рок важења понуде: 30 дана
Понуђач: '' Три О'' д.о.о Аранђеловц
Основни елементи понуде:
- укупна цена:395.702,35 дин без ПДВ-а односно 474.842,82 са ПДВ-ом
- рок и начин плаћања: 45 дана од дана пријема фактуре
- рок испоруке:1 дан
- рок важења понуде: 60 дана
Партија 3.
Понуђач: '' Три О'' д.о.о Аранђеловц
Основни елементи понуде:
- укупна цена: 416.590,00 дин без ПДВ-а односно 499.908,12 са ПДВ-ом
- рок и начин плаћања: 45 дана од дана пријема фактуре
- рок испоруке:1 дан
- рок важења понуде: 60 дана
Понуђач: СЗТР '' Раде водени'' Крагујевц
Основни елементи понуде:
- укупна цена:500.538,00 дин без ПДВ-а односно 600.648,00 са ПДВ-ом
- рок и начин плаћања: 45 дана од дана пријема фактуре
- рок испоруке:1 дан
- рок важења понуде: 30 дана
Партија 4.
Понуђач: '' Мiroco '' д.о.о Крагујевц
Основни елементи понуде:
- укупна цена:154.480,38 дин без ПДВ-а односно 185.376,46 са ПДВ-ом
- рок и начин плаћања: 45 дана од дана пријема фактуре

- рок испоруке:1 дан
- рок важења понуде: 30 дана
Понуђач: '' Три О'' д.о.о Аранђеловц
Основни елементи понуде:
- укупна цена: 304.663,60 дин без ПДВ-а односно 365.596,32 са ПДВ-ом
- рок и начин плаћања: 45 дана од дана пријема фактуре
- рок испоруке:1 дан
- рок важења понуде: 60 дана
Понуђач: СТКР '' Хоби центар'' Крагујевц
Основни елементи понуде:
- укупна цена:247.118,60 дин без ПДВ-а односно 296.542,32 са ПДВ-ом
- рок и начин плаћања: 45 дана од дана пријема фактуре
- рок испоруке:1 дан
- рок важења понуде: 35 дана
Партија 5.
Понуђач: СТКР '' Хоби центар'' Крагујевц
Основни елементи понуде:
- укупна цена: 936.666,70 дин без ПДВ-а односно 1.124.000,00 са ПДВ-ом
- рок и начин плаћања: 45 дана од дана пријема фактуре
- рок испоруке:1 дан
- рок важења понуде: 35 дана
Партија 6.
Понуђач: '' Три О'' д.о.о Аранђеловц
Основни елементи понуде:
- укупна цена: 67.957,00 дин без ПДВ-а односно 81.548,40 са ПДВ-ом
- рок и начин плаћања: 45 дана од дана пријема фактуре
- рок испоруке:1 дан
- рок важења понуде: 60 дана
Партија 7.
Понуђач: '' Три О'' д.о.о Аранђеловц
Основни елементи понуде:
- укупна цена: 99.845,00 дин без ПДВ-а односно 119.548,00 са ПДВ-ом
- рок и начин плаћања: 45 дана од дана пријема фактуре
- рок испоруке:1 дан
- рок важења понуде: 60 дана
Критријум за оцењивање понуда за сва партије је: ''најнижа понуђена цена''
прихватљиве понуде оцењене и рангиране на следећи начин:
Партија 1Ранг листа понуђача:
1. '' Мiroco '' д.о.о Крагујевц
2. ''Мител монт'' Крагујевац''
3. ''Три О'' д.о.о Аранђеловц
Партија 2Ранг листа понуђача:
1. СТР ''Хрома'' Крагујевц
2. '' Три О'' д.о.о Аранђеловц

3. ''Roma company'' Земун

Партија 3.
Ранг листа понуђача:
1. '' Три О'' д.о.о Аранђеловц
2. СЗТР '' Раде водени'' Крагујевц
Партија 4.
Ранг листа понуђача:
1. '' Мiroco '' д.о.о Крагујевц
2. СТКР '' Хоби центар'' Крагујевц
3. '' Три О'' д.о.о Аранђеловц
Партија 5.
Ранг листа понуђача:
1. СТКР '' Хоби центар'' Крагујевц
Партија 6.
Ранг листа понуђача:
1. '' Три О'' д.о.о Аранђеловц
Партија 7.
Ранг листа понуђача:
1. '' Три О'' д.о.о Аранђеловц
Комисија за јавну набавку после спроведене стручне оцене понуда, констатује
да је најповољнију понуду дао:
Партија 1- електро материјал
'' Мiroco '' д.о.о из Крагујевца Ул. Зорана Ђинђића бр. 19, матични број:
07592205, ПИБ: 101508911.
Партија 2 – молерско фарбарски материјал
СТР ''Хрома'' из Крагујевца Ул. Скерлићева бр.27, матични број: 55129614,
ПИБ: 101506764.
Партија 3 – водоводни материјал
'' Три О'' д.о.о из Аранђеловца-бања Ул. Индустријска зона бр.464, матични
број:06231870, ПИБ: 1007625218.
Партија бр.4 – столарско браварски материјал
'' Мiroco '' д.о.о из Крагујевца Ул. Зорана Ђинђића бр. 19, матични број:
07592205, ПИБ: 101508911.
Партија бр.5 – иверица материјал
СТКР '' Хоби центар '' из Крагујевца Ул. Војводе Путника бр. 29, матични
број: 55131031, ПИБ: 101572789.
Партија бр.6 – лимарски материјал
'' Три О'' д.о.о из Аранђеловца-бања Ул. Индустријска зона бр.464, матични
број:06231870, ПИБ: 1007625218.
Партија бр.7 – грађевински материјал
'' Три О'' д.о.о из Аранђеловца-бања Ул. Индустријска зона бр.464, матични
број:06231870, ПИБ: 1007625218.
и предлаже наручиоцу његов избор.
Изабрани понуђач извршава набавку самостално

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавну набавку о
избору најповољније понуде на основу законског овлашћења донело одлуку о
додели уговора као у изреци ове одлуке.
Поука о правном леку:
Против ове одлуке понуђач може поднети Наручиоцу захтев за заштиту права у
року од 5 дана од дана објављивања на Порталу јавних набавки. Захтев за заштиту
права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој
комисији за заштиту права, непосредно или препорученом поштом.
Директор
_______________
/Милка Симић/

