
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 

''НАДА НАУМОВИЋ'' 

   Број:2910 

Дана:28.04.2017 год. 

К Р А Г У Ј Е В А Ц 

 

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.2903  од 27.04.2017. године, Директор Установе доноси: 

 

ОДЛУКУ 

О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

 

Предшколска установа ''Нада Наумовић''  као наручилац, у поступку јавне набавке 

мале вредности ЈН бр.1.1.12/17  набавка добара кухињска  опрема -судопера  за 

поребе Установе.  

Уговор о јавној набавци додељује  се понуђачу: 

 

 '' Фимас '' д.о.о Београд, Ул. Омладинских бригада бр.102, матични број: 

06963439, ПИБ: 100118806. 

Образложење 

 

Предшколска установа ''Нада Наумовић'' је дана 10.04.2017. год. донела Одлуку о 

покретању  поступка јавне набавке бр.2466 за . набавку добара кухињска  опрема -

судопера  за поребе Установе 

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: добара добара кухињска  опрема -судопера  за поребе 

Установе JН број:1.1.12/17 

Процењена вредност укупно:80.000,00 дин.без ПДВ-а  

Вредност уговора о јавној набавци  износи укупно:62.000,00  дин. без ПДВ-а 

односно 74.400,00 дин. са ПДВ-ом.  

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца пристигле су: 2 понуда и 

то: 

 
Ред. 

Бр. 
Број под којим 

је понуда 

заведена 

Назив или шифра понуђача Датум     пријема Сат 

1. 2683 ’’Elmiss line’’ доо Крагујевац 19.04.2017. г 8,00 



2. 2750 ''Фимас'' Доо Београд 20.04.2017. г 9,20 

 

Неблаговремених понуда нема 

Јавно отварање понуда без присуства овлашћених представника понуђача 

извршено је 20.04.2017.год. у 10,30 часова. Поступак јавног отварања спроведен 

је од стране Комисије за јавне набавкеУастанове.   

       Понуђени су следећи услови: 

Понуђач: ’’Elmiss line’’ доо Крагујевац  
Основни елементи понуде: 

- укупна цена:62.000,00 дин без ПДВ-а 

- рок и начин плаћања: 45 дана од дана пријема фактуре 

- рок важења понуде: 30 дана 

- рок испоруке: 2 дана 

- Гарантни период 2 године 

      Понуђач: ''Фимас'' Доо Београд 

      Основни елементи понуде: 

- укупна цена:62.000,00 дин без ПДВ-а 

- рок и начин плаћања: 45 дана од дана пријема фактуре 

- рок важења понуде: 30 дана 

- рок испоруке: 2 дана 

- Гарантни период 2 године 

Комисија за јавну набавку констатовала је  да су за јавну набавку  кухињске 

опреме –судопере  понуђачи ’’Elmiss line’’ доо Крагујевац  и ''Фимас'' Доо Београд 

доставили понуде које  имају једнаку најнижу понуђену цену и исти рок 

испоруке.  

Начучилац је конкурсном документацијом пердвидео  eлементе критеријума, 

односно начин на основу којих ће извршити доделу уговора у ситуацији када 

постоје две или више понуде са једнаким бројем пондера или истом понуђеном 

ценом . 

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као 

најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок  

испоруке  

Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није 

могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити 

понуђачу који буде извучен путем жреба.  

Наручилац је писмено обавестито све понуђаче који су поднели понуде које  

имају једнаку најнижу понуђену цену и исти рок испоруке о датуму када ће се 

одржати извлачење путем жреба. 

Извлачење путем жреба одржано  је  26.04.2017 године у 10,00  у просторијама 

ПУ ''Нада Наумовић '' Саве Ковачевића бр 30 Крагујевац.  
Извлачење путем жреба спровела  је Комисија за јавну набавку наручиоца. 

Извлачење је  извршити јавно,  без присуства овлашћених представника 

понуђача, и то тако што је наручилац називе понуђача исписао на одвојеним 

папирима, који су исте величине и боје, те је све те папире ставити у провидну 

кутију одакле је извукао само један папир. Понуђач чији назив је био  на 



извученом папиру је: ''Фимас'' доо Беоиград и њему ће бити додељен уговор. О 

поступку извлачења путем жреба вођен је записник  који је достављен 

Понуђачима који нису присуствовали овом поступку. 

Комисија за јавну набавку после спроведене стручне оцене понуда, односно 

после извршеног извлачења путем  жреба  констатује да је извучен 

понуђач: '' Фимас ''   доо Београд Ул. Омладинских бригада бр.102, 

матични број: 06963439; ПИБ: 100118806. 

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/ 

 

 

 

 


