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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА  

„ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ” Београд         

Дел. број: 9455 

Датум: 28.09.2016. 

Београд 

Саве Шумановића 1 

 

На основу члана 107. и члана 108. Закона о јавним набавкама (”Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 

68/2015) и Извештаја Комисије о стручној оцени понуда дел. број 9446 од 28.09.2016. године, за јавну 

набавку добара у поступку јавне набавке мале вредности, редни број 03/16-Д: Набавка потрошног 

материјала за мајсторе, директор ПУ ”Чика Јова Змај” доноси: 

 

 

ОДЛУКУ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА  

 

ОБУСТАВЉА СЕ ПОСТУПАК јавне набавке добара у поступку јавне набавке мале вредности 03/16-Д 

Набавка потрошног материјала за мајсторе за партију 6 – Позамантерија, текстилна тканина, еко кожа и 

партију 7 – Столарски материјал. 

Образложење 

Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда бр. 9372 од 

27.09.2016. године, Комисија је приступила стручној оцени понуда, датој у извештају од 28.09.2016. године. 

У извештају о стручној оцени понуда бр. 9446 од 28.09.2016. године, Комисија за јавну набавку је 

констатовала следеће: 

Предмет јавне набавке: 

Предмет јавне набавке је набавка добара: Набавка потрошног материјала за мајсторе  

 

Процењена вредност јавне набавке: 

Процењена вредност јавне набавке износи укупно 2.200.000,00 динара без ПДВ-а. Укупно опредељена 

средства потребна за финансирање јавне набавке износи 2.640.000,00 дин. са ПДВ-ом. Јавна набавка је 

обликована у седам партија и то: 

Бр. 

партије 

Назив партије Процењена 

вредност без ПДВ-

а 

1. Електро материјал 400.000,00 

2. Саснитарни, водоводни и 

канализациони материјал 

350.000,00 

3. Молерско – фарбарски 350.000,00 

4. Браварски материјал 400.000,00 

5. Материјал за одржавање 

инсталације грејања 

100.000,00 

6. Позамантерија, текстилна 

тканина, еко кожа 

200.000,00 

7. Столарски материјал 400.000,00 

 

Основни подаци о понуђачима: 

У предметној набавци благовремено су достављене понуде следећих понуђача: 

 



2 - 4 

 

Партија бр. 1 – Електро материјал 

 

 

Партија бр. 2 – Санитарни, водоводни и канализациони материјал 

 

Партија бр. 3 – Молерско фабрарски 

 

 

 

Партија бр. 4 – Браварски материјал 

 

 

 

Партија бр. 5 – Материјал за одржавање инсталације грејања 

 

 

 

 

Партија бр. 6 – Позамантерија, текстилна тканина, еко кожа 

 

Број и 

датум 

понуде код 

понуђача 

Назив понуђача Понуђена цена  

(без ПДВ) 

Понуђена цена 

(са ПДВ) 

Рок важења 

понуде 

(број дана) 

1665 од 

27.09.2016. 

Uniprom 440.579,00 528.694,80 30 

43-16/1 

27.09.2016. 

Беотим д.о.о. 399.703,00 479.643,60 30 

Број и датум 

понуде код 

понуђача 

Назив понуђача Понуђена цена  

(без ПДВ) 

Понуђена цена 

(са ПДВ) 

Рок важења 

понуде 

(број дана) 

43-16/2 од 

27.09.2016. 

Беотим д.о.о. 349.940,51 419.928,61 30 

Број и датум 

понуде код 

понуђача 

Назив понуђача Понуђена цена  

(без ПДВ) 

Понуђена цена 

(са ПДВ) 

Рок важења 

понуде 

(број дана) 

43-16/3 од 

27.09.2016. 

Беотим д.о.о. 499.229,00 599.074,80 30 

Број и датум 

понуде код 

понуђача 

Назив понуђача Понуђена цена  

(без ПДВ) 

Понуђена цена 

(са ПДВ) 

Рок важења 

понуде 

(број дана) 

43-16/4 од 

27.09.2016. 

Беотим д.о.о. 379.222,85 455.067,42 30 

Број и датум 

понуде код 

понуђача 

Назив понуђача Понуђена цена  

(без ПДВ) 

Понуђена цена 

(са ПДВ) 

Рок важења 

понуде 

(број дана) 

43-16/5 од 

27.09.2016. 

Беотим д.о.о. 99.815,20 119.778,24 30 

Број и датум 

понуде код 

понуђача 

Назив понуђача Понуђена цена  

(без ПДВ) 

Понуђена цена 

(са ПДВ) 

Рок важења 

понуде 

(број дана) 

/ / / / / 
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Партија бр. 7 – Столарски материјал 

 

 

 

Неблаговремене понуде: 

 

Број и 

датум 

понуде код 

понуђача 

Назив понуђача Понуђена цена  

(без ПДВ) 

Понуђена цена 

(са ПДВ) 

Рок важења 

понуде 

(број дана) 

Без броја 

Дел. бр. код 

Наручиоца 

9351 од 

27.09.2016. 

Sogline д.о.о. – враћена неотворена 

понуђачу 

/ / / 

 

Подаци о одбијеним понудама: 

Понуда понуђача Uniprom заведена под дел. бр. код наручиоца 9291 од 26.09.2016. се одбија јер прелази 

процењену вредност партије број 1 – Електро материјал. Понуђена цена понуђача износи 440.579,00 дин. без 

ПДВ-а,  са роком важења понуде 30 дана. 

 

Критеријум за оцењивање понуде: 

Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена.  

Партија 1: 

Назив понуђача Понуђена цена без ПДВ-а 
Рок важења понуде 

(број дана) 

Поредак на 

ранг листи 

Беотим д.о.о. 399.703,00 30 1 

 

Партија 2: 

 

Назив понуђача Понуђена цена без ПДВ-а 
Рок важења понуде 

(број дана) 

Поредак на 

ранг листи 

Беотим д.о.о. 349.940,51 30 1 

 

Партија 3:  

 

Назив понуђача Понуђена цена без ПДВ-а 
Рок важења понуде 

(број дана) 

Поредак на 

ранг листи 

Беотим д.о.о. 499.229,00 30 1 

 

Партија 4: 

 

Назив понуђача Понуђена цена без ПДВ-а 
Рок важења понуде 

(број дана) 

Поредак на 

ранг листи 

Беотим д.о.о. 379.222,85 30 1 

Партија 5: 

 

Назив понуђача Понуђена цена без ПДВ-а 
Рок важења понуде 

(број дана) 

Поредак на 

ранг листи 

Беотим д.о.о. 99.815,20 30 1 

Број и датум 

понуде код 

понуђача 

Назив понуђача Понуђена цена  

(без ПДВ) 

Понуђена цена 

(са ПДВ) 

Рок важења 

понуде 

(број дана) 

/ / / / / 
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Партија 6: 

 

Нема прихватљивих понуда. 

 

Партија 7: 

 

Нема прихватљивих понуда. 

 

Понуђач коме се додељује уговор: 

После прегледа и стручне оцене, Комисија предлаже Наручиоцу да се у складу са чланом 108. ЗЈН донесе 

Одлука о додели уговора за прихватљиве понуде са најнижом ценом следећим понуђачима: 

 

- за партију 1 – Електроматеријал,  понуда бр. 43-16/1 од 27.09.2016. год. понуђачу Беотим д.о.о., са 

понуђеном ценом 399.703,00 дин. без ПДВ-а, односно 479.643,60 и роком важења понуде 30 дана 

- за партију 2 – Санитарни, водоводни и канализациони материјал,  понуда бр. 43-16/2 од 27.09.2016. год. 

понуђачу Беотим д.о.о., са понуђеном ценом 349.940,51 дин. без ПДВ-а, односно 419.928,61 и роком важења 

понуде 30 дана 

- за партију 3 – Молерско фарбарски,  понуда бр. 43-16/3 од 27.09.2016. год. понуђачу Беотим д.о.о., са 

понуђеном ценом 499.229,00 дин. без ПДВ-а, односно 599.074,80 и роком важења понуде 30 дана 

- за партију 4 – Браварски материјал,  понуда бр. 43-16/4 од 27.09.2016. год. понуђачу Беотим д.о.о., са 

понуђеном ценом 379.222,85 дин. без ПДВ-а, односно 455.067,42 и роком важења понуде 30 дана 

- за партију 5 – Материјал за одржавање инсталације грејања,  понуда бр. 43-16/5 од 27.09.2016. год. 

понуђачу Беотим д.о.о., са понуђеном ценом 99.815,20 дин. без ПДВ-а, односно 119.778,24 и роком важења 

понуде 30 дана 

 

Комисија предлаже да се за партију 6 – Позамантерија, текстилна тканина, еко кожа и партију 7 – Столарски 

материјал обустави поступак и да се поново спроведе када се стекну законски услови за то. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  

Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од 5 (пет) 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 садржи:  

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;  

2) назив и адресу наручиоца;  

3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;  

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;  

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;  

6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог закона;  

7) потпис подносиоца.  

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе, наручилац ће такав захтев одбацити 

закључком. 
 

         

         Директор Установе 

         Лидија Хутовић с.р. 


