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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. 1934 од 10.10.2018. године, у 
поступку јавне набавке мале вредности чији су предмет добра, набавка средстава за 
одравање хигијене обликованом у 6 партија редни број јавне набавке број 14/2018, директор 
Средње школе "Свети Трифун" са домом ученика доноси:

О Д Л У К У  
о додели уговора

Средња школа „Свети трифун“са домом ученика - Александровац, ул. Крушевачка бр. 8-10 као 
наручилац, у поступку јавне набавке број 14/2018 чији су предмет добра, набавка средстава за 
одравање хигијене обликованом у 6 партија, додељује Уговоре о јавној набавци по партијама 
следећим понуђачима:

Ред
Бр-

НАЗИВ ПАРТИЈЕ ПОНУЂАЧ БРОЈ
ПОНУДЕ

ПОНУЂЕНА 
ЦЕНА без ПДВ-а

ПОНУЂЕНА 
ЦЕНА са ПДВ-а

1.
Партија бр.1 - Прибор и галантерија 
за чишћење и одржавање хигијене

“ТКК ГОХ“ - 
Крушевац 1931 128.820,00 дин. 154.584,00 дин.

2.
Партија бр.2 - Средства за 
одржавање хигијене и дезинфекцију

“ТКК ГОХ“ - 
Крушевац 1931 106.215,00 дин. 127.458,00 дин.

3.
Партија бр.З - Средства за 
машинско прање и одржавање посуђа

“ТКК ГОХ“ - 
Крушевац 1931 121.980,00 дин. 146.376,00 дин.

4.
Партија бр.4 - Средства за прање и 
одржавање пароконвектомата

“ТКК ГОХ“ - 
Крушевац 1931 56.600,00 дин. 67.920,00 дин.

5.
Партија бр.5 - Прибор за личну 
хигијену

“ТКК ГОХ“ - 
Крушевац 1931 84.980,00 дин. 101.976,00 дин.

6.
Партија бр.6 - Прибор за узроковање 
намирница

Доо Сам- 
пласт- Чачак 1927 78.000,00 дин. 93.600,00 дин.

О б р а з л о ж е њ е
На основу одлуке о покретању поступка јавне набавке меле вредности број 1843 од 03.10.2018. 
године, спроведен је поступак јавне набавке чији су предмет добра ЈНМВ бр. 14/2018 - 
набавка средстава за одравање хигијене обликованом у 6 партија. Позив за подношење 
понуда и Конкурсна документација објављени су на Порталу јавних набавки и интернет 
страници наручиоца дана 03.10.2018. године.
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспеле су понуде од два понуђача 
опредљених за више партија..
Након спроведеног поступка отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила 
стручној оцени понуда и сачинила извештај о истом.
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А. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ:
1. Назив наручиоца: Средња школа „Свети Трифун“са домом ученика -  Александровац.
2. Адреса наручиоца: место: 37230 Александровац, ул.Крушевачка бр. 8-10 .
3. Редни број јавне набавке 14/2018.
4. Предмет јане набавке добара: набавка средстава за одравање хигијене обликованом у 6 партија
5. Ознака предмета ЈН из класификације делатности или општег речника: 39800000 - Производи за 

чишћење и полирање.
6. Поступак - Јавна набавке мале вредности обликована у 6 (шест) партије.
7. Укупна процењена вредност ЈНМВ износи: 833.333,33 динара без ПДВ-а, 

процењена вредност по партијама:
Партија 1 .Прибор и галантерија за чишћење и одржавање хигијене -износ 
Партија 2. Средства за одржавање хигијене и дезинфекцију - износ 
Партија 3. Средства за машинско прање и одржавање посуђа - износ 
Партија 4. Средства за прање и пароконвектомата - износ
Партија 5. Прибор за личну хигијену - износ
Партија 6. Прибор за узроковање намирница - износ

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

Б. ПРОЦЕДУРА ЈАВНЕ НАБАВКЕ, ОЦЕНА И РАНГИРАЊЕ ПОНУДА:

1. Позив за учествовање у поступку јавне набавке - мале вредности, објављен је дана 
03.10.2018. године на порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

2. Приспеле понуде понуђача:
Комисија задужена за спровођење јавне набавке је констатовала да су на адресу наручиоца приспеле 
понуде следећих понуђача и то:
Благовремено, тј. до дана 03.10.2018. 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. 1927 Доо Сам-пласт - Чачак 11.10.2018. 14:00

2. 1931 ТНК ЕОХ Јасмина Вукојевић - 
Крушевац 12.10.2018. 11:25

165.333,33 дин. без ПДВ-а
165.000,00 дин. без ПДВ-а
168.000,00 ДИН. без ПДВ-а
70.000,00 дин. без ПДВ-а

165.000,00 дин. без ПДВ-а
100.000,00 дин. без ПДВ-а

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

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

З.б. исправне и прихватљиве понуде су:

Назив или шифра понуђача: Доо Сампласт - Чачак
Број под којим је понуда заведена: 1927

Понуђена цена у 
динарима 

и евентуални 
попусти по 
партијама

партија бр. 1 / /
партија бр. 2 / /
партија бр. 3 / /
партија бр. 4 / /
партија бр. 5 / /
партија бр. 6 78.000,00 без ПДВ-а 93.600,00 са ПДВ-ом

Рок важења понуде 60 дана
Рок испоруке добара: 1 дан
Рок за плаћање: 45 дана
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Назив или шифра понуђача: ТКК ГОХ “Јасмина Вукојевић“ - Крушевац
Број под којим је понуда заведена: 1931

Понуђена цена у 
динарима 

и евентуални 
попусти по 
партијама

партија бр. 1 128.820,00 без ПДВ-а 154.584,00 са ПДВ-ом
партија бр. 2 106.215,00 без ПДВ-а 127.458,00 са ПДВ-ом
партија бр. 3 121.980,00 без ПДВ-а 146.376,00 са ПДВ-ом
партија бр. 4 56.600,00 без ПДВ-а 67.920,00 са ПДВ-ом
партија бр. 5 84.980,00 без ПДВ-а 101.976,00 са ПДВ-ом
партија бр. 6 / /

Рок важења понуде 65 дана
Рок испоруке добара: 4 дана
Рок за плаћање: 15 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 12.10.2018. 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, Наручилац је понуђачима који нису учествовали у поступку 
отварања понуда, доставио записник у року од 3 дана од окончаног отварања.

4. 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:

Рангирање понуда за партију бр. 1 по најнижа понуђена цена
Ред.
Бр. ПАРТИЈА ПОНУЋАЧ БРОЈ

ПОНУДЕ
ЦЕНА БЕЗ ПДВ- 

А
ЦЕНА СА 
ПДВ-ОМ

1. Партија бр.1 “ТКК ГОХ“ - Крушевац 1931 128.820,00 дин. 154.584,00 дин.

Рангирање понуда за партију бр. 2 по најнижа понуђена цена
Ред.
Бр. ПАРТИЈА ПОНУЋАЧ БРОЈ

ПОНУДЕ
ЦЕНА БЕЗ 

ПДВ-А
ЦЕНА СА 
ПДВ-ОМ

1. Партија бр.2 “ТКК ГОХ“ - Крушевац 1931 106.215,00 дин. 127.458,00 дин.

Рангирање понуда за партију бр. 3 но најнижа понуђена цена
Ред.
Бр. ПАРТИЈА ПОНУЋАЧ БРОЈ

ПОНУДЕ
ЦЕНА БЕЗ 

ПДВ-А
ЦЕНА СА 
ПДВ-ОМ

1. Партија бр.З “ТКК ГОХ“ - Крушевац 1931 121.980,00 дин. 146.376,00 дин.

Рангирање понуда за партију бр. 4 по најнижа понуђена цена
Ред.
Бр. ПАРТИЈА ПОНУЋАЧ БРОЈ

ПОНУДЕ
ЦЕНА БЕЗ 

ПДВ-А
ЦЕНА СА 
ПДВ-ОМ

1. Партија бр.4 “ТКК ГОХ“ - Крушевац 1931 56.600,00 дин. 67.920,00 дин.
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Рангирање понуда за партију бр. 5 по најнижа понуђена цена
Ред.
Бр. ПАРТИЈА ПОНУЂАЧ БРОЈ

ПОНУДЕ
ЦЕНА БЕЗ 

ПДВ-А
ЦЕНА СА 
ПДВ-ОМ

1. Партија бр.5 “ТКК ГОХ“ - Крушевац 1931 84.980,00 дин. 101.976,00 дин.

Рангирање понуда за партију бр. 6 по најнижа понуђена цена
Ред.
Бр. ПАРТИЈА ПОНУЂАЧ БРОЈ

ПОНУДЕ
ЦЕНА БЕЗ 

ПДВ-А
ЦЕНА СА ПДВ- 

А

1. Партија бр.6 Доо Сам-пласт - Чачак 1927 78.000,00 дин. 93.600,00 дин.

5. 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 
бр. 14/2018 - набавка средстава за одравање хигијене обликованом у 6 партија са следећим 
понуђачима:

ЗА ПАРТИЈЕ БР. 1. 2. 3, 4 И 5
ТКК РОХ Јасмина Вукојевић предузетник Крушевац, ул. Балканска бр.15, 37000 
Крушевац, чија је понуда бр. 02-10/18 од 11.10.2018. године заведена код понуђача и под бр. 
1931 од 12.10.2018. године заведена код наручиоца, са понуђеном ценом добара чија вредност 
по партијама без ПДВ-а износи:

за партија бр.1 - прибор и галантерија за чишћење и одржавање хигијене: 
за партија бр.2 - средства за одржавање хигијене и дезинфекцију: 
за партија бр.З - средства за машинско прање и одржавање посуђа: 
за партија бр.4 - средства за прање и одржавање пароконвектомата: 
за партија бр.5 - прибор за личну хигијену:

128.820.00 дин.
106.215.00 дин.
121.980.00 дин.
56.600.00 дин.
84.980.00 дин.

Понуда је оцењена као исправна, прихватљива и најповољнија у поступку јавне набавке мале 
вредности.

ЗА ПАРТИЈА БР. 6
Д.О.О Сам-пласт -  Чачак, ул. Јелички пут бр. 18, Лозница, 32000 Чачак чија је понуда бр. 
0910/2018 од 09.10.2018. године заведена код понуђача и под бр. 1927 од 11.10.2018. године 
заведена код наручиоца, са понуђеном ценом добара чија вредност без ПДВ-а износи:

за партију бр.6 - прибор за узроковање намирница: 78.000,00 дин.

Понуда је оцењена као исправне, прихватљиве и најповољније у поступку јавне набавке бр. 14/2018 -  
набавка пекарске опреме за кухињу,

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке за доделу 
уговора, те је на основу законског овлашћења донело одлуку о додели уговора 
понуђачима за наведене партије .

Поука о правном леку:
Против ове одлуке незадоваољни понуђач може поднети захтев за заштиту права у року 

од 5 дана од дана пријема одлуке, Републичкој комисији, уз уплату одговарајуће таксе. Захтев 
се истовремено доставља Наручиоцу.

М. П
* н

ДИРЕКТОР
г

Бранко Рајчић, проф.
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