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Предшколска установа 

 „Бошко Буха“ Инђија 

Инђија, Душана Јерковића бр.17а 

Број: 404-249-15/2018-05 

Дана: 17. 07.2018.  године   

 

На основу члана 108. Закона о јвним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 

14/2015 и 68/2015“, даље: ЗЈН ) и Извештаја комисије о стручној оцени понуда бр. 404-

249-14/2018-05 од 17.07.2018. године, доноси се  

О Д Л У К А 

о додели уговора  

 

у постуку јавне набавке мале вредности за набавку добара – Справе за дечија 

игралишта, ЈНМВ бр. 11/2018 ,  бира се понуда понуђача: 

 

- „ЈЕЛАДОМ“ д.о.о. Ново Село, Ново Село бр. 382, МБ: 20453958, ПИБ: 105770555, 

овлашћено лице Дмитровић Ранисав, чија је понуда  бр. I 7/2018 од 10.07.2018. године 

оцењена као прихватљива, а која је заведена код Наручиоца под бројем 404-249-

12/2018-05 од 12.07.2018. године. 

О б р а з л о ж е њ е 

 

На основу Одлуке о покретању поступка  јавне набавке, ЈНМВ бр. 11/2018, број  404-

249-05/2018-05 од 26.06.2018. године , спроведен је поступак доделе уговора о јавној 

набавци добара у поступку јавне набавке мале вредности, на основу члана 39. Закона о 

јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015“).  

 

А. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ: 

 

1.  Назив наручиоца: Предшколска установа „БОШКО БУХА“ ИНЂИЈА; 

2. Адреса наручиоца: Душана Јерковића бр.17а, Инђија; 

3. Број набавке: ЈНМВ бр. 11/2018; 

4. Предмет ЈН: набавка добара – Справе за дечија игралишта ; 

5. Назив и ознака из општег речника набавки: опрема за дечија игралишта – 37450000; 

6. Предметна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вреднoсти;  

7. Процењена вредност ЈН је: 1.800.000.00 динара без ПДВ-а; 

8. Предметна јавна набавка планирана је у плану набавки на позицији конта 512641; 

9. Критеријум за избор најповољније понуде: Најнижа понуђена цена. 

 

Б. ПРОЦЕДУРА ЈАВНЕ НАБВКЕ, ОЦЕНА И РАНГИРАЊЕ ПОНУДА 

 

1. У складу са чланом 55. ЗЈН, Позив за подношење понуда  ЈНМВ бр. 11/2018, је дана 

04.07.2018. године  објављен  на Порталу  јавних набавки и на интернет страници 

наручиоца http://www.vrtic-indjija.rs/.  

 

Рок за достављање понуда након извршене измене  конкурсне документације је био 

закључно са 13.07.2018. године до 10:00 часова. 

http://www.vrtic-indjija.rs/
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2. Приспеле понуде понуђача: 

 

У  поступку јавне набавке учествовала су два понуђача што је Комисија за јавну 

набавку и констатовала. На адресу Наручиоца су приспеле две благовремене понуде и 

то: 

 

 

Неблаговремено пристиглих понуда није било. 

 

Поступак отварања понуда је спроведен одмах по истеку рока за достављање понуда тј. 

дана 13.07.2018. год. аа почетком у 10:30 часова. 

 

Отварању понуда нису присуствовали овлашћени представници понуђача.Записник о 

отварању понуда је понуђачима достављен у року од 3 (три) дана рачунајући од 

отварања понуда, чији је пријем писмено потврђен.  

      

3. Преглед и оцена понуда:  

 

Након отварања понуда Комисија је дана 17.07.2018. године извршила детаљан преглед 

и стручну оцену понуда. 

 

 

Понуде које су прихватљиве 

 

1) Понуда бр. I 7/2018 од 10.07.2018. године, Понуђача „ЈЕЛАДОМ“ д.о.о. Ново Село, 

Ново Село 382, МБ: 20453958, ПИБ: 105770555, овлашћено лице Дмитровић Ранисав, 

чија је понуда заведена код Наручиоца под деловодним бројем 404-249-12/2018-05,  је 

прихватљива за Наручиоца јер је благовремена, није одбијена због битних недостатака, 

одговарајућа је, испуњава услове из техничке спецификације, не ограничава нити 

условљава права Наручиоца или обавезе Понуђача и не прелази износ процењене 

вредности јавне набавке од 1.800.000,00 динара без ПДВ-а. 

 

Понуђена цена из понуде наведеног Понуђача износи 1.798.400,00 динара без ПДВ-а, 

ПДВ износи 359.680,00 динара, укупна цена са ПДВ-ом износи 2.158.080,00 динара, са 

роком важења понуде од 90 дана од дана отварања понуда и роком испоруке и монтаже 

од 30 дана од дана потписивања уговора. 

 

 

 

Ред. 

бр. 

Број под којим је 

понуда заведена  

Назив понуђача  Датум пријема 

понуде  

Време 

пријема 

понуде 

(часова) 

1. 404-249-11/2018-

05 

 

„Маратон лдн“ д.о.о. 

Мачванска Митровица 

ул. Лале Станковића 20а 

12.07.2018. год. 08,25 

2. 404-249-12/2018-

05  

„Јеладом“ д.о.о. Ново 

Село 

Ново Село бр. 382  

12.07.2018. год. 08.30 
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Понуде које су неприхватљиве 

 

1) Понуда бр. 434/2018-4 од 11.07.2018.године, Понуђача „МАРАТОН ЛДН“ д.о.о. 

Мачванска Митровица, ул. Лале Станковића 20а,  МБ: 08205850, ПИБ: 100792257, 

овлашћено лице Кесић Наташа, заведена код Наручиоца под деловодним бројем 404-

249-11/2018-05 није прихватљива  за Наручиоца сходно члану 106. став 1. тачка 2) 

Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) .  

 

Понуђена цена из понуде наведеног Понуђача износи 3.400.000,00 динара без ПДВ-а, 

ПДВ износи 680.000,00 динара, укупна цена са ПДВ-ом износи 4.080.000,00 динара, са 

роком важења понуде од 60 дана од дана отварања понуда и роком испоруке и монтаже 

од 30 дана од дана потписивања уговора. 

 

Наиме, приликом отварања понуда записнички је констатовано да понуда садржи 

образац 8. Образац изјаве понуђача да располаже неопходним пословним капацитетом  

али да исти није попуњен већ само потписан и оверен печатом,  без приложених  

тражених доказа; образац 9. Образац изјаве понуђача да располаже неопходним 

кадровским капацитетом је потписан и оверен печатом, без приложених  тражених 

доказа; образац 10. Образац изјаве понуђача да располаже неопходним техничким 

капацитетом је потписан и оверен печатом, без приложених тражених доказа 

конкурсном документацијом.  

 

Приликом стручне оцене понуда Комисија је утврдила да наведени понуђач није у 

понуди попунио образац 8. Образац изјаве понуђача да располаже неопходним 

пословним капацитетом и да уз њега није доставио  тражене доказе конкурсном 

документацијом – потписане и оверене рачуне, отпремнице и записнике о испорученим 

и уграђеним добрима, као доказ о испуњености додатних услова за понуђача; да није уз 

образац 9. Образац изјаве понуђача да располаже неопходним кадровским капацитетом 

доставио  тражене доказе конкурсном документацијом -  фотокопију М обрасца  или 

уговора о раду, уговора о делу или уговора о привременим и повременим пословима за 

три лица, као доказ о испуњености додатних услова за понуђача  те да  није уз образац 

10. Образац изјаве понуђача да располаже неопходним техничким капацитетом 

доставио тражене доказе конкурсном документацијом – копију оверене и потписане 

пописне листе  за 2017. годину, са обележеним захтеваним техничким капацитетом – 

столарска машина за обраду дрвета, машина за шмирглање дрвета, машина за савијање 

метала, машина за копање рупа у земљи, копију саобраћајне дозволе за најмање  једно 

транспортно возило носивости мин. 2 тоне или  копију уговора о закупу возила, као 

доказ о испуњености додатних услова за понуђача, па оваква понуда није прихватљива 

за Наручиоца, сходно члану 106. став 1. тачка 2) Закона о јавним набвкама у којем стоји 

да ће наручилац одбити понуду ако понуђач не докаже да испуњава додатне услове.  

 

 

4. Рангирање прихватљивих понуда:  

  

На основу свеобухватне и стручне оцене понуда, а применом критеријума „најнижа 

понуђена цена“, извршено је рангирање понуда: 
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5. Предлог Комисије за јавну набавку:  

 

На основу члана 107. ЗЈН, а у складу са стручном оценом понуда и извршеним 

рангирањем прихватљивих понуда по критеријуму „најнижа понуђена цена“, Комисија 

предлаже Наручиоцу доношење одлуке о додели уговора о јавној набавци добара – 

Справе за дечија игралишта, ЈНМВ бр. 11/2018 , са понуђачем:   

 

- „ЈЕЛАДОМ“ д.о.о. Ново Село, Ново Село бр. 382, МБ: 20453958, ПИБ: 

105770555, овлашћено лице Дмитровић Ранисав, чија је понуда бр. I 7/2018 од 

10.07.2018. године заведена код Наручиоца под деловодним бројем 404-249-

12/2018-05 од 12.07.2018. године, оцењена као прихватљива у поступку јавне 

набавке мале вредности, набавка добара – Справе за дечија игралишта. 

  

6.  Као овлашћено лице Наручиоца сходно члану 107. став 3.  pрихватам предлог 

Комисије за јавну набавку.  

 

7. Ова одлука ће бити објављена на Порталу јавних набавки и на интернет страници 

Наручиоца, у року од три дана од дана доношења, сагласно члану 108. sтав 5. ЗЈН. 

 

На основу напред изнетог донета је одлука као у диспозитиву.  

 

 

 Овлашћено лице Наручиоца  

               д и р е к т о р,  

  

 ________________________ 

              Кресоја Јелена 

 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове одлуке понуђач може поднети 

Захтев за заштиту права у року од 5 дана од дана објаве на Порталу јавних набавки и на 

интернет страници наручиоца, сходно чл. 149. ст. 6. ЗЈН. 

 

 

 

Ред. 

бр. 

Назив понуђача Број под којим је 

понуда заведена 

Укупна 

понуђана цена 

без ПДВ-а 

Укупна 

понуђана цена 

са  ПДВ-ом 

1. „Јеладом“ д.о.о. Ново 

Село, Ново Село бр. 382 

 

404-249-12/2018-

05 

1.798.400,00 

динара 

2.158.080,00 

динара 


