
1 / 3 

 

 
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА  

„ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ” Београд         

Дел. број: 5046 

Датум: 27.09.2017. 

Београд 

Саве Шумановића 1 

 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“бр. 124/2012, 14/2015 и 

68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда бр. 5043 од 27.09.2017. године, директор 

Предшколске установе „Чика Јова Змај“ доноси 

 

 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

у отвореном поступку за јавну набавку „Набавка материјала за васпитно – образовни рад“ 

бр. ЈН 01/17-Д-1 

 

 

 

1. Додељује се уговор за Партију 1 понуђачу „Zomex“ д.о.о., Илије Стојадиновића 79, 

Београд, МБ 06530044, по понуди бр. 63/17 од 18.09.2017., заведено код Наручиоца 

под дел. бр. 4943 од 22.09.2017. године 

2. Додељује се уговор за Партију 2 понуђачу „Zomex“ д.о.о., Илије Стојадиновића 79, 

Београд, МБ 06530044, по понуди бр. 62/17 од 18.09.2017., заведено код Наручиоца 

под дел. бр. 4943 од 22.09.2017. године. 

3. Ову Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца у 

року од  три дана од дана доношења. 

 

 

Образложење 

 

 

Наручилац је дана 25.08.2016. године донео Одлуку о покретању отвореног поступка, бр. 

ЈН 01/17-Д-1, за јавну набавку „Набавка материјала за васпитно – образовни рад“, 

обликовану по партијама и то: Партија 1 – ОРН 3782000 Материјал за уметничко 

стварање; Партија 2: ОРН 37520000 Играчке, а дана 07.09.2017.  године објавио је позив за 

подношење понуда на Порталу јавних набавки, Порталу службених гласила Републике 

Србије и база прописа и интернет страници Наручиоца www.cikajovazmaj.rs. Пре 

објављивања позива за подношење понуда, Наручилац је дана 10.02.2017. године објавио 

претходно обавештење на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца. 

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспела је по једна понуда за 

сваку партију. 

Комисија за јавне набавке је после отварања понуда спровела стручно оцењивање понуда 

и саставила извештај. 

http://www.cikajovazmaj.rs/
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У извештају о стручној оцени понуда, бр. 5043 од 27.09.2017. године, Комисија за јавне 

набавке је констатовала следеће: 

 

 

Предмет јавне набавке: 

Предмет јавне набавке је „Набавка материјала за васпитно – образовни рад“.  

Предметна набавка је обликована по партијама и то: 

Партија 1: Материјал за уметничко стварање, ОРН 37820000 

Партија 2: Играчке, ОРН 37520000 

 

 

Процењена вредност јавне набавке: 

Процењена вредност јавне набавке износи укупно 6.253.199,50,00 динара без ПДВ-а. 

Процењена вредност за Партију 1 износи 4.253.199,50 динара без ПДВ-а. 

Процењена вредност за Партију 2 износи 2.000.000,00 динара без ПДВ-а. 

 

 

Основни подаци о понуђачима: 

У поступку је учествовао један понуђач и то: 

 - „Zomex“ д.о.о., Илије Стојадиновића 79, Београд, МБ 06530044, ПИБ 100170834 

 

 

Подаци о одбијеним понудама: 

Укупан број поднетих понуда: 2 (за партије 1 и 2) 

Називи понуђача чије су понуде одбијене и разлози за одбијање: / 

 

 

Критеријум за оцењивање понуде: 

Критеријум за оцењивање понуде у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена 

цена. 

 

 

Ранг листа понуђача: 

Ранг листа понуђача чија је понуда прихватљива: 

 

 

Назив понуђача 
Понуђена цена без 

ПДВ-а за Партију 1 

Понуђена цена без 

ПДВ-а за Партију 2 

„Zomex“ д.о.о 4.225.940,00 1.995.400,00 

 

 

Понуђач коме се додељује уговор: 

На основу стучне оцене понуда, Комисија констатује да је најповољнија понуда за:  

- Партију 1 понуђача „Zomex“ д.о.о.,  

- Партију 2 понуђача „Zomex“ д.о.о.  
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Наручилац ће ову Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници 

Наручиоца у року од три дана од дана доношења. 

 

Упутство о правном средству: 

Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од 10 (десет) 

дана од дана објаве ове Одлуке на Порталу јавних набавки. Захтев за заштиту права 

подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. 

Захтев за заштиту права мора да садржи све елементе предвиђене у члану 151. став 1. ЗЈН. 

Подносилац Захтева за заштиту права је дужан уз захтев за заштиту права да достави 

доказ о уплати таксе у коме је наведен назив уплатиоца у износу од 120.000,00 динара на 

жиро рачун број 840-30678845-06, шифра плаћања 153 или 253, позив на број 01/17-Д-1, 

прималац: Буџет РС, сврха „ЗЗП, ПУ Чика Јова Змај“, јавна набавка у отвореном поступку  

бр. 01/17-Д-1 

 

        Директор Установе 

 

        Лидија Хутовић с.р. 


