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Средња школа „Свети трифун“са домом ученика 

Место: Александровац 

Ул. Крушевачка бр. 8-10 

 

Деловодни број : 463 

Датум:  25.04.2017. год. 
 

 
На основу чл. 108. Закона о јавним набавкама, („Службени гласник Републике Србије" бр. 

124/12, 14/15 и 68/15) и Извештаја о стручној оцени понуда бр. 429 од 18.14.2017. године, у 

поступку јавне набавке мале вредности чији су предмет добра, набавка пекарске опреме за 

кухињу редни број јавне набавке број 8/2017, директор Средње школе "Свети Трифун" са 

домом ученика доноси: 
 

О Д Л У К А 

о додели уговора  
 

Средња школа „Свети трифун“са домом ученика – Александровац, ул. Крушевачка бр. 8-10 као 

наручилац, у поступку јавне набавке број 82017 чији су предмет добра, набавка пекарске 

опреме за кухињу,  додељује Уговоре о јавној набавци: 
 

понуђачу “FRIGOTHERM“ доо  из Београда, ул. Кнеза Мутимира бр. 4., чија је понуда број 

92/17 од 13.04.2017. године (заведена код Понуђача), односно број 412 од 13.04.2017. године 

(заведена код Наручиоца), са понуђеном ценом добра од 940.900,00 динара без ПДВ, односно 

1.129.080,00 динара са ПДВ-ом, са роком испоруке добaра-опреме од 60 дана, гарантним роком 

за опрему од 24 месеца, постгарантним роком од 60 месеци, комплетном монтажом и пуштањем 

у рад опреме и обуком особља за руковање предметном опремом. 

 

Образложење 
 

На основу одлуке о покретању поступка јавне набавке меле вредности број 363 од 06.04.2017. 

године, спроведен је поступак јавне набавке чији су предмет добра ЈНМВ бр. 8/2017- набавка 

пекарске опреме за кухињу. Позив за подношење понуда и Конкурсна документација 

објављени су на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца дана 07.04.2017. 

године. 
 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ:  
 

1. Назив наручиоца:   Средња  школа  „Свети Трифун“ са домом ученика 

2. Адреса наручиоца: место: Александровац ул. Крушевачка бр. 8-10 

3. Редни број јавне набавке  8/2017. 

4. Предмет  набавке је набавка  добара-опреме: набавка пекарске опреме за кухињу,   

5. Поступак - Јавна набавке мале вредности  

6. Ознака предмета ЈН из класификације делатности или општег речника набавке: 39314000 – 

професионална угоститељска опрема. 

7. Подаци о ЈН из плана набавки: у плану набавка се налази под редним бројем 1.1.6 

8. Укупна процењена вредност ЈНМВ износи: 1.000.000,00 динара без ПДВ-а. 

9. Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена. 

 

Б.  ПРОЦЕДУРА ЈАВНЕ НАБАВКЕ, ОЦЕНА И РАНГИРАЊЕ ПОНУДА: 
 

1. Приспеле понуде понуђача: 
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До истека рока за подношење понуда, тј. до 18.04.2017. године до 11:30 часова, примљене су 

понуде следећих понуђача и то по наведеном редоследу: 
 

 

Ред. Бр. 

Бр. под 

којим је 

понуда 

заведена 

Назив или шифра понуђача 
Датум 

пријема 

понуде 

Час пријема    

     понуде 

1. 412 „Frigotherm“ доо Београд 13.04.2017 10:50 

2.     

 

Неблаговремене понуде: 

 -   Нема -   

Неблаговремене понуде нису разматране. По окончању поступка отварања понуда, све 

неблаговремено поднете понуде су враћене понуђачима, неотворене, са назнаком да су 

поднете неблаговремено 

 

2. У поступку прегледа и оцене достављених понуда констатовано је следеће: 

2.а. неисправне и неприхватљиве понуде: 

  -   Нема -   

 

2.б. исправне и прихватљиве понуде су: 
 

Назив или шифра понуђача: „Frigotherm“ доо Београд 

Број под којим је понуда заведена и 

датум: 
412 

Понуђена цена за понуђаче у систему 

ПДВ-а: 
940.900,00 дин. без ПДВ-а    1.129.080,00 дин. са ПДВ-ом 

Понуђена цена за понуђаче ван система 

ПДВ-а 
  /  дин. 

Рок испоруке: 60 дана 

Начин плаћање: 50% аванс, 50% након испоставе рачуна 

Рок за плаћање: 45 дана 

Гарантни рок: 
24  месеца за електричне уређаје 

12 месеца за осталу опрему 

Постгарантни рок: 60 месеци за електричне уређаје 

Рок важења понуде: 60 дана 

 

Комисија је, такође, констатовала и присутност документације тражене конкурсном 

документацијом за ову јавну набавку сачињеним Записником о отварању понуда и  прегледу 

присутне документације и доказа. 
 

Поступак јавног отварања понуда, завршен је дана 18.04.2017. године, у 12:30 часова, што је и 

констатовано у Записнику, који је потписан од стране чланова Комисије за јавну набавку и 

присутних понуђача. 
 

У складу са чланом 104. став 7. ЗЈН, Наручилац је понуђачима који нису учествовали у поступку 

отварања понуда, доставио записник у року од 3 дана од окончаног отварања. 

 



 3 

3. Рангирање исправних и прихватљивих понуда: 
По окончању поступка отварања понуда, Комисија је приступила прегледу и стручној оцени 

благовремено поднетих понуда, у погледу испуњености услова одређених у конкурсној 

документацији, и утврдила понуђаче који су прихватљиви у смислу одредби члана 3. став 1. 

тачка 33) Закона о јавним набавкама, да испуњавају све услове који су тражени Конкурсном 

документацијом за ову јавну набавку и извршила рангирање понуда применом критеријума 

најнижа понуђена цена следећим редоследом: 
       

Ред. 

Бр. ПОНУЂАЧ 
БРОЈ 

ПОНУДЕ 

ПОНУЂЕНА 

ЦЕНА без ПДВ-

а 

ПОНУЂЕНА 

ЦЕНА са 

ПДВ-а 

1. “Frigotherm“ доо Београд 412 940.900,00 дин.  1.129.080,00 дин.  

2.     

 

4. Предлог комисије за јавну набавку: 
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 

124/12, 14/15 и 68/15), а у складу са стручном оценом понуда и извршеним рангирањем 

исправних и прихватљивих понуда по критеријуму најниже понуђене цене, предлаже се 

наручиоцу доношење одлуке о додели уговора, и закључењу уговора о јавној набавци добара 

ЈНМВ 8/2017 - набавка пекарске опреме за кухињу са следећим понуђачима: 
 

“FRIGOTHERM“ доо  из Београда, ул. Кнеза Мутимира бр. 4., чија је понуда број 92/17 од 

13.04.2017. године (заведена код Понуђача), односно број 412 од 13.04.2017. године (заведена 

код Наручиоца), са понуђеном ценом добра од 940.900,00 динара без ПДВ, односно 

1.129.080,00 динара са ПДВ-ом, са роком испоруке добaра-опреме од 60 дана, гарантним 

роком за опрему од 24 месеца, постгарантним роком од 60 месеци, комплетном монтажом и 

пуштањем у рад опреме и обуком особља за руковање предметном опремом. 
 

Понуда је оцењена  као исправне, прихватљиве и најповољније у поступку јавне набавке бр. 

8/2017 – набавка пекарске опреме за кухињу,  

 

У складу са изнетим, Директор Средње школе „“Свети Трифун“ са домом ученика - 

Александровац је прихватио предлог комисије дат у извештају о стручној оцени понуда, 

па је на основу чл. 108. Закона о јавним набавкама, одлучено као у диспозитиву. 

 

Упутство о правном средству: Против ове одлуке се може поднети захтев за заштиту права у 

року од 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. Захтев за заштиту 

права се подноси Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. 
 

 

 

  ДИРЕКТОР 

 
М. П 

 
 

 

                  Бранко Рајчић, проф. 


