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

Деловодни број : 892 
Датум: 12.06.2020. године
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А Л Е К С А Н Д Р О В А Ц

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. 891 од 11.06.2020. године, у 
поступку јавне набавке мале вредности чији су предмет добра, набавка кухињске опреме за 
дом редни број јавне набавке број 8/2020, 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 8/2020 чији су предмет добра, набавка 
кухињске опреме за дом, додељује Уговор о јавној набавци следећем понуђачу:

"ГАСТПРО" доо Београд (Земун)
место: Београд 11080, ул. Аутопут за Нови Сад 2 Д;
шифра делатности: 4690; Матични бр. 20690003; ПИБ: 106835314;,
са понудом заведеном под бр. 828 од 04.06.2020. год. (понуда број 093 од 01.06.2020. год.),
са следећим елементима понуде:
- укупна цена (без ПДВ-а): 1.784.160,00 динара;
- рок испоруке: 20 календарских дана од дана закључења уговора;
- гарантни рок 24 месеци од дана испоруке предметних добара;
- постгарантни рок 60 месеци од дана истека гарантног рока;

Изабрани понуђач ће извршење уговорених обавеза реализовати самостално без ангажовање 
подизвођача.:

Образложење
На основу одлуке о покретању поступка јавне набавке меле вредности број 651 од 
21.05.2020. године, спроведен је поступак јавне набавке чији су предмет добра ЈНМВ бр. 
8/2020 - набавка кухињске опреме за дом.

Решењем број 652 од 21.05.2020. године, образована је Комисија за јавну набавку са 
задатком да изради конкурсну документацију, огласе о јавним набавкама, измене и допуне 
конкурсне документације, додатне информације или објашњења у вези са припремањем 
понуда или пријава, отвори, прегледа, оцени и рангира понуде, сачини писани извештај о 
стручној оцени понуда, припреми предлог одлуке о додели уговора, а ако се поступак 
обустави да припреми предлог одлуке о обустави поступка јавне набавке, одлучи поводом 
поднетог захтева за заштиту права и предузима друге радње у поступку.

А. ПРОЦЕДУРА ЈАВНЕ НАБАВКЕ, ОЦЕНА И РАНГИРАЊЕ ПОНУДА:
Предметна набавка спроводи се у поступку набавке мале вредности. Позив за подношење 
понуда објављен је истовремено са конкурсном документацијом дана 26.05.2020. године на 
Порталу јавних набавки и интернет сајту наручиоца.

1. Приспеле понуде понуђача:
Укупан број поднетих понуда: 2 (две)
Поступак отварања понуда спроведен је дана 05.06.2020. године у просторијама наручиоца у 
канцеларији секретара школе, ул. Крушевачка бр. 8-10 , у 12:00 часова. Записником је
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констатовано да је благовремено, до истека рока за подношење понуда дана 05.06.2020. 
године до 11:30 часова пристигло 2 (две) понуда следећих понуђача:

Ред.
Бр.

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

пријема понуде
Ч ас пријема  

понуде

1. 748 "ЖАК" доо Београд 02.06.2020. 12:00
2. 828 "ГАСТПРО" доо Београд 04.06.2020. 13:00

Неблаговремене понуде:
- НИЈЕ БИЛО -

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

2.а. неисправне и неприхватљиве понуде су:

Назив или шифра понуђача: "ЖАК" доо Београд
Број и датум понуде понуђача: бр. 748 од 02.06.2020.
Број под којим је понуда заведена и датум: бр. 2029/д од 29.05.2020
Понуђач понуду подноси: а) самостално

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

динарима
Цена са ПДВ-ом у 

динарима
1.229.100,00 1.474.920,00

Рок испоруке добара: 20 дана од дана закључења уговора

Начин и рок за плаћање:
аванс у вредности од 25% што износи 368.730,00
динара са ПДВ-ом,
а остатаку року од 20 дана од дана коначне 
испоставе рачуну.

Гарантни рок за добра/опрему: 24 месеци, од дана испоруке добара.
Постгарантни рок: 60 месеци од дана истека гарантног рока
Рок важења понуде: 60 дана од дана јавног отварања понуде

2.6. исправне и прихватљиве понуде су:

Назив или шифра понуђача: "ГАСТПРО" доо Београд
Број и датум понуде понуђача: бр. 093 од 01.06.2020. године
Број под којим је понуда заведена и датум: бр. 828 од 04.06.2020. године
Понуђач понуду подноси: а) самостално

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

динарима
Цена са ПДВ-ом у 

динарима
1.784.160,00 2.140.992,00

Рок испоруке добара: 20 дана од дана закључења уговора

Начин и рок за плаћање:
аванс у вредности од 0% што износи III 
динара са ПДВ-ом,
а остатаку року од 45 дана од дана коначне 
испоставе рачуну.

Гарантни рок за добра/опрему: 24 месеци, од дана испоруке добара.
Постгарантни рок: 60 месеци од дана истека гарантног рока
Рок важења понуде: 60 дана од дана јавног отварања понуде
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3. Приликом прегледа и стручне оцене понуде у складу са чланом 107. став 1. ЗЈН, Комисија 
је утврдила да следећа понуда садрже битне недостатке у смислу члана 106. ЗЈН, и као такве 
их ОДБИЈА КАО НЕПРИХВАТЉИВУ, и то:
Комисија је установила да понуда понуђача "ЖАК" доо Београд има битне недостатке, 
понуђач не испуњава обавезне техничке карактеристике за понуђена добра/опрему 
тражене техничким карактеристикама из конкусне документације.
Понуђач "ЖАК" доо Београд за понуђена добра/опрему под ставком бр. 1. - Електрична 
парно-конвекцијска пећница у техничкој спецификацији је понудио опрему са техничким 
вредностима који не одговарају траженим техничким карактеристикама из конкурсне 
документације, и то:

1. Понуђач је у понуди понудио врата на пећници са двослојним стаклом. а Наручилац 
је техничком спецификацијом захтевао врата са трослојним стаклом.

2. У понуди понуђача у техничкој спецификацији за пећницу у делу описа и 
карактеристика за програм кувања у кобинацији врућ ваздух-пара, вредност температуре 
је од 30°С до 250°С, а Наручилац је захтевао техничком спецификацијом за кобинацији 
врућ ваздух-пара температуру у вредности од 30°С до 300°С.
Наручилац сматра да је вредност температуре пећнице битна ставка техничке 
карактеристике пећнице.

3. Понуђач у понуди за пећнице је понудио програм чишћења са 4 програма. а 
Наручилац је захтевао за програм чишћења са минимум 7 нивоа чишћења без надзора.

4. Понуђач је у понуди за пећницу за осветљење кабине понудио халогено осветљење, а 
Наручилац је захтевао БЕР осветљење кабине пећнице,

5. Понуђач је понудио пећницу са димензијама: ширина 875 мм; дубина 792 мм; висина 
1058 мм. са опционим вратима која се бочно увлаче од уређаја зашта је потребан већи 
простор за пећницу са димензијама: ширина 966 мм; дубина 792 мм; висина 1058 мм. 
Наручилац је захтевао у техничким карактеристикама да максималне мере пећнице буду 
ширина мах. 847 мм; дубина мах. 776 мм; висина мах. 1042 мм.
Максималне димензије које је Наручилац захтевао за пећницу је по мерама које диктира 
простор у кухињи где је предвиђено да стоји. Тако да саме мере пећнице које је понуђач 
понудио не одговарају Наручиоцу, а понуђач тражи још шири простор за бочно 
отварање врата.

Чланом 70. став 1. ЗЈН прописано је датехничке специфкације и пројектна документација, у 
смислу овог закона, представљају техничке захтеве који су обавезни и саставни део 
конкурсне документације у којима су предвиђене описане карактеристике добара..
Описане техничке карактеристике добара у конкурсној документацији која се набављају 
Наручилац је описао на објективан начин и начин који одговара потребама Наручиоца.

Из цитираних законских одредби произилази да је Наручилац дужан да техничке 
карактеристике добара који су обавезни и саставни део конкурсне документације предвиди 
на начин да омогући да добра која се набављају опишу на начин који је објективан и који 
одговара потребама наручиоца, с тим да истим не може онемогућавати било којег понуђача 
да учествује у јавној набавци.
Наручилац је на јасан, прецизан и недвосмислен начин и одредио минималне и максималне 
техничке карактеристике добара у конкурсној документацији и да је понуђач имао 
могућности да понуди добра/опрему са већим вредностима од тражених минималних 
техничких какактеристика, као и могућност да понуди добра/опрему са мањим вредностима 
од тражених максималних техничких какактеристика.
Такође, Наручилац није обавезан да их дефнише тако да постављене захтеве може да испуни 
сваки од заинтересованих понуђача, већ је потребно да исте одреди тако да буду у складу са 
његовим објективним потребама.
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На основу изнетих доказа, а у складу са чл. 106. Закона о јавним набавкама, понуда 
понуђача "ЖАК" доо Београд због наведених битних недостатака се одбија као 
неисправне и неприхватљиве самим тим неће се узимати у обзир за рангирање 
исправних и прихватљивих понуда.

4. Приликом прегледа и оцене понуда, констатовано је да су следеће благовремене, исправне 
понуде, не садрже недостатке у смислу члана 106. ЗЈН, одговарајуће су, не ограничавају нити 
условљавају права наручиоца или обавезе понуђача и не прелазе износ процењене вредности, 
па се сматрају ПРИХВАТЉИВИМ у смислу члана 3. став 1. тачка 33) ЗЈН:

Ред.
Бр.

Бр. под којим 
је понуда заведена Назив или шифра понуђача

1. 828 "ГАСТПРО" доо Београд

5. Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена
У поглављу број V Конкурсне документације у предметном поступку као критеријум за 
доделу уговора одређен је критеријум „најнижа понуђена цена“.
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, уговор ће се доделити 
понуђачу који је понудио краћи рок за испоруку добара, а у случају да су и по том додатном 
елементу две или више понуда исти рок, уговор ће се доделити понуђачу који је понудио 
дужи гарантни рок за понуђена добра-опрему.

6. Рангирање исправних и прихватљивих понуда:
По окончању поступка отварања понуда, Комисија је приступила прегледу и стручној оцени 
благовремено поднетих понуда, утврдила понуђаче који су прихватљиви у смислу одредби 
члана 3. став 1. тачка 33) ЗЈН, да испуњавају све услове који су тражени Конкурсном 
документацијом за ову предметну набавку и извршила рангирање понуда применом 
критеријума најнижа понуђена цена следећим редоследом:

Ред.
Бр. ПОНУЋАЧ
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1. "ГАСТПРО" доо Београд 1.784.160,00 20 24 60 45 60

7. Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
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, констатује се да 
понуђене цене нису веће од упоредиве тржишне цене, па се предлаже наручиоцу доношење 
одлуке о додели уговора, и закључењу уговора о јавној набавци добара број 8/2020 - 
набавка кухињске опреме за дом. са следећим понуђачем:

"ГАСТПРО" доо Београд (Земун)
место: Београд 11080, ул. Аутопут за Нови Сад 2 Д;
шифра делатности: 4690; Матични бр. 20690003; ПИБ: 106835314;,
са понудом заведеном под бр. 828 од 04.06.2020. год. (понуда број 093 од 01.06.2020. год.),
са следећим елементима понуде:
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- укупна цена (без ПДВ-а): 1.784.160,00 динара;
- рок испоруке: 20 календарских дана од дана закључења уговора;
- гарантни рок 24 месеци од дана испоруке предметних добара;
- постгарантни рок 60 месеци од дана истека гарантног рока;

Изабрани понуђач ће извршење уговорених обавеза реализовати самостално без ангажовање 
подизвођача.:

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
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