
Средња школа „Свети трифун“ са домом ученика 
Место: Александровац 
Ул. Крушевачка бр. 8-10

А Л Е К С А  Н Д Р О В А Ц
Деловодни број : 1822 
Датум: 01.10.2018 .год.

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС“ број 124/12, 
14/15 и 68/15) и Извештаја комисије о стручној оцени понуда бр. 1821 од 01.10.2018. године, 
директор школе доноси:

Средња школа “Свети Трифун” са домом учеиика -  Алсксапдровац, као наручилац, 
у поступку јавне набавке мале вредности бр. 12/2018, чији су предмет добра за набавка 
путничког комби возила са 8+1 седишта додељују уговор о јавиој набавци се следећем 
понуђачу :

ШТЕКА1ЛГО-ТКАЛЕ с!оо - Прељина - адреса: Прељина бб, 32212 Прелшна, матични број: 
17180550; ПИБ: 101290179; чија је понуда бр. 553/18 од 20.09.2018. године заведена код 
понуђача и под бр. 1747 од 24.09.2018. године заведена код наручиоца, са понуђеном цеиом 
добара од 2.394.280,00 динара без ПДВ-а, односно 2.873.136,00 динара са ПДВ-ом, са којим ћс 
се у складу са прихваћеним моделом уговора закључити Уговор о јавној иабавци добара.

На основу одлуке о покретању јавне набавке мале вредности број 1680 од 14.09. 2018. 
године, спроведен је поступак доделе уговора о јавној набавци добара у поступку јавне набавке 
мале вредности бр. 12/2018, чији су предмет добра за набавка путничког комби возила са 8+1 
седишта.

А. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ:

1. Називнаручиоца: Средњшкола „Свети Трифун“са домом ученика, Александровац
2. Адреса наручиоца: место: 37230 Александровац, ул.Крушевачка бр.8-10 .
3. Редни број јавне набавке: 12/2018
4. Предмет набавке јесу добра- набавка путничког комби возила са 8+1 седишта.
5. Ознака предмета ЈН из класификације делатности или општег речника - 34111000 - Караван 

и комби возила и лимузине
6. Поступак - Јавна набавке мале вредности
7. Подаци о ЈН из плана набавки: у плану набавка се налази под редним бројем 1.1.9,
8. Укупна процењена вредност ЈНМВ износи 2.416.666,67 динара без ПДВ-а.
9. Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена.

Б. ПРОЦЕДУРА ЈАВНЕ НАБАВКЕ, ОЦЕНА И РАНГИРАЊЕ ПОНУДА:

1. Позив за подношење понуда и Конкурсна документација објављени су на Порталу јавних 
набавки и интернет страници наручиоца дана 14.09. 2018. године

2. Приспеле понуде понуђача:
Комисија задужена за спровођење јавне набавке је констатовала да су на адресу наручиоца 
тј. до дана 24.09.2018. године, до 11,30 часова приспеле понуде следећих понуђача и то као:

О Д Л У К У
о додели уговора

Образложење



Благовремене понуде:
Ред.
Б р.

Бр. под којим је 
понуда заведена Назив или шифра понуђача Дазум

пријема понуде
Час нријема 

понуде
1 . 1747 ШТЕКАБТО - ТКАБЕ боо - Рге1јша 24.09.2018. год. 10:30

Неблаговремене понуде (понуде које су достављене после рока за достављање понуда):
- Нема -

3. У поступку прегледа и оцене достављених понуда констатовано је следеће:
З.а. неисправне и неприхватљиве понуде су:

- Нема -

З.б. исправне и прихватљиве понуде су:

Назив или шифра понуђача: ШТЕКА1ЈТО - ТКАБЕ с1оо - Рге1јша

Број под којим је понуда заведена: 1747

Понуђена цена и евентуални попусти:
Цена без ПДВ-а у 

динарима
Цена са ПДВ-ом у 

динарима

2.394.280,00 2.873.136,00

Рок и начин плаћања: Плаћање се врши у року од 45 дана од дана 
пријема рачуна од дана пријема рачуна

Рок испоруке добара 1 дана од дана закључења уговора

Гарантни рок: 48 месеца односно 120.000 километара од
дана примопредаје добара

Рок важења понуде: 61 дана од дана јавног отварања понуде

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 24.09.2018. године, у 12:35 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, Наручилацје понуђачима који нису учествовали у поступку 
отварања понуда, доставио записник у року од 3 дана од окончаног отварања.

По окончању поступка отварања понуда, Комисија је дана 01.10.2018. године приступила 
прегледу и стручној оцени свих 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, јер испуњава све услове који су 
тражени Конкурсном документацијом за ову јавну набавку.

4. Понуде које су одбијене, разлоге за њихово одбијење и њихова понуђена цена:
.... 11111111111.................................................................................
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5. Начин примене методологије доделе пондера: 
без пондера, по критеријуму најнижа понуђена цена

6. Рангирање исправних и прихватљивих понуда:
На основу свеобухватне и стручне оцене понуда, а применом критеријума најнижа 
понуђена цена, извршено је рангирање свих исправних и прихватљивих понуда:

Ред.
Бр. ПОНУЂАЧ Б Р О Ј

П О Н У Д Е
УКУПНА ЦЕНА 

без ПДВ-ом
УКУПНА ЦЕНА 

са ПДВ-ом

1. ШТЕКА1ЈТО -ТКАБЕ с!оо - Прељина 1747 2.394.280,00 дин. 2.873.136,00 дин.

7. Предлог комисије за јавну набавку:
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12,14/2015 и 
68/15), а у складу са стручном оценом понуда и извршеним рангирањем исправних и 
прихватљивих понуда за ЈНМВ бр. 12/2018 - набавка путничког комби возила са 8+1 
седишта по критеријуму најниже понуђене цене, комисија предлаже наручиоцу доношење 
одлуке о додели уговора и закључење уговора са следећем понуђачем:

ШТЕКА1ЈТО-ТКАВЕ <1оо - Прељина - адреса: Прељина бб, 32212 Прељина, матични бр. 
17180550; ПИБ: 101290179; чија је понуда бр. 553/18 од 20.09.2018. године заведена код 
понуђача и под бр. 1747 од 24.09.2018. године заведена код наручиоца, са понуђеном ценом 
добара од 2.394.280,00 динара без ПДВ-а, односно 2.873.136,00 динара са ПДВ-ом, оцењена 
као исправна, прихватљива и најповољнија у поступку јавне набавке мале вредности бр. 
12/2018.

У складу са изнетим, Директор Средње школе „“Свети Трифун“ са домом ученика - 
Александровац је прихватио предлог дат у извештају о стручној оцени понуда, па је на 
основу чл. 108. Закона о јавним набавкама, одлучено као у диспозитиву.

Поука о правном леку:
На основу ове одлуке незадовољни понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од 5 
дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки, Републичкој комисији, уз уплату 
одговарајуће таксе. Захтев се истовремено доставља Наручиоцу.
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