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На основу   члана 107. и члана 108. Закона о јавним набавкама / „ Службени 

гласник Републике Србије „ бр.124/2012,14/2015 и 68/2015 ) и Извештаја Комисије 

о стручној оцени понуда  број 1524/17/ од  16.08.2017.године, за јавну набавку број 

09/17- набавка опреме  за вешерај – машине за прање веша и машине за  сушење 

веша за потребе Школе за основно  и средње образовање са домом „Свети 

Сава“Умка  , као наручилац доноси  

 

 

 

                                      ОДЛУКУ  О  ДОДЕЛИ  УГОВОРА    

 

 

 

ДОДЕЉУЈЕ СЕ УГОВОР  Понуђачу „Фриготерм“д.о.о. Београд, кнеза Мутимира 

4, у свему према понуди  број 238/17  од 14.08.2017. , са укупно понуђеном ценом  

од 1.200.000,00 динара без ПДВ-а односно 1.440.000,00 динара са ПДВ-ом, роком  

за испоруку опреме  30 дана,  роком важења понуде 30дана и гарантним роком 12 

месеци, за јавну  набавку  број 09/17 - - набавка опреме  за вешерај – машине за 

прање веша и машине за  сушење веша за потребе Школе за основно  и средње 

образовање са домом „Свети Сава“Умка  .  

 

 

 

                                                  О б р а з л о ж е њ е  

 

 

Школа за основно и средње образовање са домом „Свети Сава“ Умка као 

наручилац, донео је решење о образовању Комисије  број 1507/17 од  28.07.2017. 

године и Одлуку о покретању поступка  1506/17 од 28.07.2017.године за јавну 

набавку број  09/17 - Опрема за вешерај – машина за прање веша и машина за 

сушење веша за потребе   Школе за основно и средње образовање са домом „Свети 

Сава“ Умка 

mailto:svsavau@eunet.yu


.Процењена вредност јавне набавке:1.220.000,00 динара без ПДВ-а. 

У складу са чланом 32. Закона  спроведен је отворени поступак. 

Наручилац је дана 01.08.2017 године  објавио Позив  за подношење понуда и 

Конкурсну документацију  на порталу  јавних набваки  као и на својој  интернет 

страници. 

У позиву за подношење понуда  је наведен рок  за подношење понуда, односно да 

ће се понуда сматрати  благовременом  уколико је примљена од стране Наручиоца 

до 15.08.2017. године до 12 часова., као и да ће се јавно отварање понуда обавити  

15.08.2017  године  у 12,15 часова  у просторијама школе. 

Комисија  за предметну јавну набавку је дана 15.08.2017.. године , са почетком  у  

12,15 часова, у пуном саставу, приступила  јавном отварању понуда  у 

просторијама школе. 

Комисија је констатовала  да је  благовремно ,односно до  15.08.2017. године до 12 

часова достављена једна понуда и то предузећа „Фриготерма“из Београда. 

1. Констатује се да отварању понуда присуствују доле наведени представници 
понуђача који су поднели пуномоћја : 

 
редни 
број. 

 
ПОНУЂАЧ 

Овлашћени 
представник 

понуђача 

Пуномоћје 
Бр:  

1.  
„Фриготерм“д.о.о. Београд 

Стојан  Дурлевић Б.б. од  
14.8.2017. 

 
        
 
 
6.Благовремено, тј. до дана 15.08.2017. године до  12,00 часова  пристигле су 

понуде  понуђача:  
 
 

Број под 
којим 

је понуда 
заведена 

 
НАЗИВ ИЛИ ШИФРА 

ПОНУЂАЧА 

 
Датум пријема 

 
Сат 

 
1522/17 

„Фриготерм“ д.о.о. 
Београд 

15.08.2017. 11,20 

 
 Неблаговремене понуде :  / 
 
 

7.Назив или шифра понуђача, број под којим је понуда заведена, цене из 
понуде 

 



 
 
 

Ред. 
број 

Назив понуђача, 
број Понуде и 
датум под којим  
је Понуда 
заведена код 
понуђача 
 

Понуђена цена Рок 
за 

испоруку 
опреме  

 

Рок 
важења 
понуде 

 
Гарантни 

рок 
Без 

ПДВ-а 
Са 

ПДВ-ом 

1. „Фриготерм“д.о.о. 
Београд, 11050 
Београд, кнеза 
Мутимира 4. 
Бр.понуде 238/17 
од 14.8.2017. 
 

1.200.000,00 1.440.000,00 30 дана 30 дана  12 
месеци 

 
 
 
10.Комисија констатује да је понуђач доставио документацију  која је тражена 
Конкурсном документацијом за јавну набавку  09/17. 
 
 

8.   Навести  недостатке достављених  благовремених понуда -   Нема их. 
 

9. Евентуалне примедбе присутних овлашћених представника понуђача  које се 
односе на поступак јавног отварања понуда: Без примедби. 
 

10. Сагласно члану  104.Закона, овлашћени представник понуђача  потписао је и 

преузео  примерак записника  о отварању понуда. 

 
 
Критеријум за оцену понуда:најниже понуђена цена. 

На основу спроведеног поступка јавног отварања понуда, извршеног прегледа и 

стручне оцене, Комисија за јавну набавку је мишљења да су у овој јавној набавци  

испуњени услови  за доделу уговора и препоручује  Наручиоцу да сагласно  члану 

107. и члану 108. Закона , изабере    понуду  број 238/17 од 14.08.2017.,понуђача 

„Фриготерм““д.о.оБеоград, са укупном понуђеном од 1.200.000,00 динара без 

ПДВ-а , роком за испоруку опреме  30 дана, роком важења понуде  30 дана и 

гарантним роком 12 месеци. 

 

На основу напред наведеног одлучено је као у изреци  одлуке. 



 

 

                                                                            Д И Р Е К Т О Р   

                                                            Љиљана Вукошић, дипл. Дефектолог 

 

 

Поука о правном леку: 

Против ове одлуке  понуђач може поднети  захтев за  заштиту права у року од  5 

дана  од дана објављивања исте на Порталу јавних набавки.при.Захтев за заштиту 

права  понуђач подноси  Републичкој комисији , а предаје наручиоцу. 

 

 

 

 
 

 

 

 


