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1) Врста предмета јавне набавке: добра 
 

2) Подаци о јавној набавци: 
 
Предмет јавне набавке: Набавка добара – Завршна фаза опремања новог Дома ученика , 

други део, по партијама 
Редни број јавне набавке 
 

ЈНМВ 1.1 5/19 

Процењена вредност јавне набавке (без 
ПДВ-а) РСД 
 
Процењена вредност јавне набавке , по 
партијама (без ПДВ-а) РСД 
 
Партија бр.1:Опрема за одржавање 
подова 
 
Партија бр.2: Опрема за спорт 
  
Партија бр.3:Фотографска опрема 
 
Партија бр.4:Рачунарска и електронска 
опрема и опрема за домаћинство и 
угоститељство 
 
Подаци о апропријацији у буџету, 
односно у финансијском плану за 
плаћање 

 
1.698.475,00   

 
 
 
 
319.716,00  

339.000,00  

58.140,00 

 
981.619,00 
 
 
Средства за реализацију предметне јавне набавке обезбеђена су 
Финансијским планом за 2019. годину и Планом јавних набавки за 
2019. годину, у укупном износу од 2.038.170,00 динара (са ПДВ-ом), 
на економској класификацији 512611 –oпрема за образовање и то: 
 

- износ од 2.038.170,00 динара  (са ПДВ-ом) из буџета 
Републике Србије, на разделу - Министарство просвете, 
науке и технолошког развоја, у оквиру Програма расподеле 
инвестиционих средстава за 2019. годину 

ОРН 39000000 – намештај (уључијући канцеларијски), унутрашња опрема, 
уређаји за домаћинство(осим расвете) и средства за чишћење 

 
Предметна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности. Позив за подношење понуда објављен 
је истовремено са конкурсном документацијом дана 15.07.2019.године на Порталу јавних набавки и интернет 
страници наручиоца. 
 
3) Укупан број поднетих понуда: 7 понуда, и то 
- Партија бр.1: 3 понуде 
- Партија бр.2: 1 понуда 
- Партија бр.3: 1 понуда 
- Партија бр 4: 2 понуде 

 
4) Рок за подношење понуда био је 25.07.2019.године, до 12.00 часова. 
За поступак јавне набавке, именована је Комисија Решењем наручиоца број 1783/19 од 05.07.2019.године. Јавно 
отварање понуда обављено је  дана 25.07.2019. године, у просторијама наручиоца Дома ученика средњих школа у 
Трстенику, ул. Кнегиње Милице бр.72А, у ТВ сали,  у периоду од 12.30 до 15.05 часова. 



Страна 3 од7 
 

Отварању понуда присуствовали су  представници понуђача,  по приложеном пуномоћју, и то: 
Ред. бр. Понуђач Представник Број и датум пуномоћја 

1. PD "Razor Computer 
Center doo Трстеник 

Лепосавић Милан  Овлашћење код наручиоца бр. 
1933/19 од 25.07.2019.године 

2 EURO ORIGINAL doo  
Београд-Борча 

Никола Гвозденовић Овлашћење бр. 70/19 од 
25.07.2019.године (код 
наручиоца бр. 1937/19 од 
25.07.2019 год.)  

 
  Понуде су отворили чланови Комисије за предметну јавну набавку:  

− Предраг Терзић, председник 
− Марија Вукићевић, члан  и  
− Марко Радовановић, члан 

и о томе сачинили Записник број 1939/19  од 25.07.2019.године. 
Примедбе представика понуђача које су унете у Записник: 
   Партија бр.4: 

 Представник понуђача PD "Razor Computer Center doo Трстеник Милан Лепосавић  је затражио увид у 
документацију понуђача СТЕФАН ДОО Ариље, у меморандум понуђача са карактеристикама призвода , и дао 
примедбу да следећи производи не задовољавају тражене техничке карактеристике  

- Монитор  ЛЕД- понуђен је диманички контраст 10М : 1 (захтеван 20М :1) 
- Лап топ рачунар тип 1: радна фреквенција процесора, за понуђен тип лап топа није наведена, а нижа 

je од захтеване, и износи 1,6GHz (захтевана je 2,4 GHz) 
 
5) Понуде су благовремено поднели следећи понуђачи, наводећи по редоследу пријема: 
 

Ред бр. 
пријема 
понуде 

Број под којим 
је понуда 

заведена код 
понуђача, 
наведена на 
коверту 

 
Број под 
којим је 
понуда 

заведена код 
наручиоца 

 
 

Назив понуђача  
 

Бр.партије 
за 

коју понуђач 
подноси 
понуду  

 
 

Дан и час пријема 
понуде 

 1.  
/ 

1919/19од 
24.07.2019. 

Secut One d.o.o. 
Нови Београд 

Партија 
бр 1. 

24.07.2019.год. у 
9.40 часова 

2. / 
1925/19 од 
25.07.2019.  

СТЕФАН доо Ариље 
 

Партија 
бр.1 

25.07.2019.год. у 
09.15  часова 

3. 
 
 

1926/19 од 
25.07.2019.  

СТЕФАН доо Ариље 
 

Партија 
бр.3 

25.07.2019.год. у 
09.15  часова 

4 / 
1927/19 од 
25.07.2019.  

СТЕФАН доо Ариље 
 

Партија 
бр.4 

25.07.2019.год. у 
09.15  часова 

5. / 1928/19 од 
25.07.2019.  

МUSCULUS DOO  
Београд 

 

Партија 
бр.2 

25.07.2019.год. у 
10.40  часова 

6. / 1930/19 од 
25.07.2019.  

EURO ORIGINAL doo  
Београд-Борча 

 

Партија 
бр.1 

25.07.2019.год. у 
11.10  часова 

7 / 1934/19 од 
25.07.2019.  

PD "Razor Computer 
Center doo 
Трстеник 

Партија 
бр.4 

25.07.2019.год. у 
11.45  часова 

 
Неблаговремених понуда није било ни у једној од 4 партије. 
 
6) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене као неприхватљиве,елементи понуде и разлози 

за њихово одбијање, за сваку партију појединачно: 
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Партија бр.1: Опрема за одржавање подова 

 
1. ПОНУЂАЧ : СТЕФАН ДОО Ариље 

− Понуђач наступа:самостално 
− Број под којим је понуда заведена  код понуђача: 308/19 од 24.07.2019. год. 
− Број под којим је понуда заведена  код наручиоца: 1925/19 од 25.07.2019. год 
− Укупна понуђена цена   без ПДВ-а: 370.920,00 динара 
− Укупна понуђена цена са ПДВ-ом : 445.104,00 динара 
− Рок испоруке (не дужи од 20 дана  од дана потписивања уговора ): 20 дана. 
−  Рок  плаћања ( не може бити  краћи од 20, нити дужи од 45  дана испоруке ): 20 дана. 
− Гарантни рок (не може бити краћи од 24 месеца од дана примопредаје): 24 месеца од дана 

примопредаје 
− Рок испоруке и уградње: ФЦО наручилац 
− Рок важења понуде ( минимум 30 дана од дана отварања понуда ): 30 дана од дана отварања понуда 

 
Понуда се ОДБИЈА КАО НЕПРИХВАТЉИВА јер је понуђена цена већа од процењене вредности  партије 
јавне набавке. 
 

2. ПОНУЂАЧ : EURO ORIGINAL doo Београд-Борча 
− Понуђач наступа:самостално 
− Број под којим је понуда заведена  код понуђача: 83-19 од 23.07.2019. год. 
− Број под којим је понуда заведена  код наручиоца: 1930/19 од 25.07.2019. год 
− Укупна понуђена цена   без ПДВ-а: 363.500,00 динара 
− Укупна понуђена цена са ПДВ-ом : 436.200,00 динара 
− Рок испоруке (не дужи од 20 дана  од дана потписивања уговора ): 20 дана. 
− Рок  плаћања ( не може бити  краћи од 20, нити дужи од 45  дана испоруке ): 20 дана. 
− Гарантни рок (не може бити краћи од 24 месеца од дана примопредаје): 24 месеца од дана 

примопредаје 
− Рок испоруке и уградње: ФЦО наручилац 

Понуда се ОДБИЈА КАО НЕПРИХВАТЉИВА јер је понуђена цена већа од процењене вредности  партије 
јавне набавке. 

 
Партија бр.4 :Рачунарска и електронска опрема и опрема за домаћинство и угоститељство 
 

1.ПОНУЂАЧ: СТЕФАН ДОО Ариље 
− Понуђач наступа: самостално 
− Број под којим је понуда заведена  код понуђача: 307/19 од 24.07.2019.године 
− Број под којим је понуда заведена  код наручиоца: 1927/19 од 25.07.2019.год. 
− Укупна понуђена цена   без ПДВ-а: 844.380,00 динара 
− Укупна понуђена цена са ПДВ-ом : 1.013.256,00 динара 
− Рок испоруке (не дужи од 20 дана  од дана потписивања уговора ): 15 дана. 
− Рок  плаћања ( не може бити  краћи од 20, нити дужи од 45  дана испоруке ): 20 дана. 
− Гарантни рок (не може бити краћи од 24 месеца од дана примопредаје): 24 месеца од дана 

примопредаје 
− Рок испоруке и уградње: ФЦО наручилац 
− Рок важења понуде ( минимум 30 дана од дана отварања понуда ): 30  дана од дана отварања понуда 

 
 ПОНУДЕ СЕ ОДБИЈА КАО НЕПРИХВАТЉИВА, јер је не одговарајућа и не испуњава све техничке 

спецификације које је наручилац захтевао у конкурсној документацији и то: 
- Монитор LED- понуђен динамички контраст од  10.000.000 : 1, мањи је од захтеваног динамичког 

контраста 20.000.000 : 1 (20М: 1) 
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- Лап топ рачунар, тип 1- понуђена брзина процесора (базна фреквенција 1,6 GHz, а максимална 
фреквенција 3,9 GHz) нижа је од захтеване радне  брзине процесора- мин. 2.4 GHz) 

Наручилац је у складу са чланом 93.став1. ЗЈН  понуђачу упутио Захтев бр.1978/19 од 31.07.2019.године 
за додатно објашњење понуде, у делу катактеристика производа, захтевајући да понуђач појасни број 
језгара код понуђеног процесора за десктоп рачунар-тип 1, тип 2 и тип 3, број језгара и, бр. језгара и 
брзину понуђеног процесора залапо топ рачунар тип 1 и тип 2. Понуђач је благовремено наручиоцу 
доставио Појашњење бр.1980/19 од 01.08.2019.године из ког појашњења се види да је за Лап топ рачунар 
рачунар тип 1 понуђена базна фреквенција процесора 1.60 GHz , а максимална фреквенција 3.90 GHz . 
Имајући у виду да је Наручилац захтевао минималну брзину рада  процесора за предментни лап топа 
рачунар од 2.4 GHz, констатује се да понуђени производ не испуњава све техничке спецификације које је 
наручилац захтевао конкурсном документацијом. 

 
7) Прихватљиве понуде поднели су по редоследу појединачних партија јавне набавке и редоследу 
подношења следећи понуђачи: 

Партија бр.1: Опрема за одржавање подова 
1.ПОНУЂАЧ:  Secut One d.o.o. Нови Београд 

       Понуђач наступа:самостално 
Број под којим је понуда заведена  код понуђача: 40/19 од 22.07.2019. год. 
Број под којим је понуда заведена  код наручиоца: 1919/19 од 24.07.2019. год 

      Укупна понуђена цена   без ПДВ-а: 309,922,50 динара 
      Укупна понуђена цена са ПДВ-ом : 371.907,00 динара 

                  Рок испоруке (не дужи од 20 дана  од дана потписивања уговора ): 20 дана. 
      Рок  плаћања ( не може бити  краћи од 20, нити дужи од 45  дана испоруке ): 30 дана. 
 Гарантни рок (не може бити краћи од 24 месеца од дана примопредаје): 24 месеца од дана 
примопредаје  
      Рок испоруке и уградње: ФЦО наручилац 
      Рок важења понуде ( минимум 30 дана од дана отварања понуда ): 45дана од дана отварања понуда 
  

Партија бр.2: Опрема за спорт 
1.ПОНУЂАЧ:  МUSCULUS DOO Београд 
         Понуђач наступа: самостално. 

Број под којим је понуда заведена  код понуђача: 94 од 24.07.2019 год. 
Број под којим је понуда заведена  код наручиоца: 1928/19 од 25.07.2019. год 

      Укупна понуђена цена   без ПДВ-а: 323.000,00 динара 
      Укупна понуђена цена са ПДВ-ом : 387.600,00 динара 

                  Рок испоруке (не дужи од 20 дана  од дана потписивања уговора ): 19 дана. 
      Рок  плаћања ( не може бити  краћи од 20, нити дужи од 45  дана испоруке ): 30 дана. 
 Гарантни рок (не може бити краћи од 24 месеца од дана примопредаје): 24 месеца од дана 
примопредаје 
      Рок испоруке и уградње: ФЦО наручилац 

                 Рок важења понуде ( минимум 30 дана од дана отварања понуда ): 60  дана од дана отварања понуда 
 

Партија бр.3 Фотографска опрема 
1.ПОНУЂАЧ: СТЕФАН ДОО Ариље 
       Понуђач наступа: самостално. 

Број под којим је понуда заведена  код понуђача: 306/19 од 24.07.2019.године 
Број под којим је понуда заведена  код наручиоца: 1926/19 од 25.07.2019.год. 
Укупна понуђена цена   без ПДВ-а: 45.825,00 динара 

      Укупна понуђена цена са ПДВ-ом : 54.990,00 динара 
                  Рок испоруке (не дужи од 20 дана  од дана потписивања уговора ): 10 дана. 

      Рок  плаћања ( не може бити  краћи од 20, нити дужи од 45  дана испоруке ): 20 дана. 
 Гарантни рок (не може бити краћи од 24 месеца од дана примопредаје): 24 месеца од дана 
примопредаје 
      Рок испоруке и уградње: ФЦО наручилац 
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       Рок важења понуде ( минимум 30 дана од дана отварања понуда ): 30  дана од дана отварања понуда 
 
Наручилац је у складу са чланом 93.став1. ЗЈН  понуђачу упутио Захтев бр.1977/19 од 31.07.2019.године за 
додатно објашњење понуде, у делу катактеристика производа, захтевајући да понуђач појасни на који модел 
објектива се односе каратктеристике производа које је навео у понуди. Понуђач је благовремено наручиоцу 
доставио Појашњење бр.1979/19 од 01.08.2019.године и додатно Појашњење бр.1992/19 од 01.08.2019.године, из 
којих појашњења и карактеристика производа из понуде је наручилац са сигурношћу могао да утврди да понуђена 
фотографска опрема  у складу са захтеваном техничком спецификацијом наведеном у конкурсној документацији. 
 

Партија бр.4: Рачунарска и електронска опрема и опрема за домаћинство и угоститељство 
 

1.ПОНУЂАЧ: PD "Razor Computer Center doo Трстеник 
       Понуђач наступа: самостално. 

Број под којим је понуда заведена  код понуђача: 2507/19-115 од 25.07.2019.године 
Број под којим је понуда заведена  код наручиоца: 1934/19 од 25.07.2019.год. 
Укупна понуђена цена   без ПДВ-а: 979.459,00 динара 

      Укупна понуђена цена са ПДВ-ом : 1.175.350,80 динара 
                  Рок испоруке (не дужи од 20 дана  од дана потписивања уговора ): 20 дана. 

      Рок  плаћања ( не може бити  краћи од 20, нити дужи од 45  дана испоруке ): 30 дана. 
 Гарантни рок (не може бити краћи од 24 месеца од дана примопредаје): 24 месеца од дана 
примопредаје 
      Рок испоруке и уградње: ФЦО наручилац 

                 Рок важења понуде ( минимум 30 дана од дана отварања понуда ): 30  дана од дана отварања понуда 
 

9)Рачунска исправност понуда 
Утврђено је да пристигле прихватљиве понуде не садрже рачунске неправилности. 
 
10)Критеријум за оцењивање понуде је  најнижа понуђена цена   
Тачком 4.1 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, као најповољнија биће изабрана понуда оног 
понуђача који је понудио краћи рок испоруке и уградње. Уколико ни након примене горе наведеног резервног 
елемента критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који 
буде извучен путем жреба.  
 
11) Предлог Комисије за јавну набавку 
После  стручне оцене понуда, спроведене у складу са конкурсном документацијом констатује се да понуђене цене 
нису веће од упоредиве тржишне цене,па предлаже наручиоцу доношење одлуке о додели уговора  и доделу 
уговора о предметној јавној набавци, појединачно за сваку партију, следећим понуђачима: 
 
Партија бр.1:  Опрема за одржавање подова 
Secut One d.o.o. Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 6, матични број: 20484446, ПИБ: 105921729, чија је 
понуда број 40/19 од 22.07.2019.године, заведена код наручиоца под бројем 1919/19 од 24.07.2019.године, 
оцењена као једина прихватљива. 
Изабрани понуђач извршава набавку самостално. 
 
Партија бр.2: Опрема за спорт 
МUSCULUS DOO Београд, ул. Војводе Степе 346, матични број: 06767508, ПИБ: 101735648, чија је понуда број 
94 од 24.07.2019.године, заведена код наручиоца под бројем 1928/19 од 25.07.2019.године, једина поднета и 
оцењена као прихватљива.  
Изабрани понуђач извршава набавку самостално. 
 
Партија бр.3: Фотографска опрема 
СТЕФАН ДОО Ариље, Пут 22 августа бб, матични број: 07635419, ПИБ: 100500693, чија је понуда број 306/19 
од 24.07.2019.године, заведена код наручиоца под бројем 1926/19 од 25.07.2019.године, једина поднета и оцењена 
као прихватљива 
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