НАЗИВ НАРУЧИОЦА/ПОСЛОВНО ИМЕ
Основна школа “Краљ Александар I“
Број: 1731
Датум: 28.11.2019.године
Горњи Милановац
Ул Хероја Дражевића бр. 2
Тел 032/720 465
На основу члана 108. и 109. Закона о јавним набавкама, („Сл. Гласник РС бр. Бр.124/12;
14/15; 68/15) а у вези са чланом бр.39 Закона о јавним набавкама и Извештаја Комисије о стручној
оцени понуда бр. 1726 од 28.11.2019 године у поступку јавне набавке мале вредности набавка
опреме за образовне потребе ОШ “Краљ Александар I“ из Горњег Милановца, директор школе
доноси:
ОДЛУКУ
1.Додељују се уговори о јавној набавци добара – у поступку јавне набавке мале
вредности бр. 1.1.3/2019 - опрема за образовне потребе:
Партија 1:
EDUKALIS D.O.O. Patrijarha Joanikija 15/A 11090 Beograd

Партија 2:
EDUKALIS D.O.O.Patrijarha Joanikija 15/A 11090 Beograd

Партија 3:
„Интерглобус“ д.о.о. Чедомира Васовића 37 32300 Чачак,

Партија 4:
MITROS MUSIC COMPANY doo Milutina Milankovica 23 11 000 Beograd,

Партија 5:
USPON TEHNIKA Bulevar oslobođenja 17 32000 Čačak,

Партија 6:
SUPERLAB Milutina Milankovića 25 11070 Novi Beograd,

Партија 7:
Дидактис д.о.о. Метохијска 21 11050 Београд,



Са изабраним понуђачима закључиће се уговор на основу понуда датих по јавном
позиву и конкурсној документацији, када се стекну прописани услови.

Образложење
Наручилац је дана 12.11.2019 године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке добара
број: 1646/19
Позив за подношење понуда и Конкурсна документација објављен је на Порталу јавних набавки
дана 13.11.2019 године.
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспело је десет благовремених
понуда. Комисија за јавну набавку је дана 27.11.2019 године, приступила отварању приспелих
понуда и истом сачинила Записник о отварању понуда бр.1724 од 27.11.2019 године. Записник је
достављен свим понуђачима.
У извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће:
Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда број:
1724 од 27.11.2019 године који је достављен понуђачима 28.11.2019 године. Комисија је
приступила стручној оцени понуда, датој у Извештају од 28.11.2019 године и предложила
директору /одговорном лицу / наруциоца да данесе Одлуке као у диспозитиву.
Предмет јавне набавке је набавка опреме за образовне потребе
Назив и ознака из општег речника набавки опреме за образовне потребе ОРН - 39162000
Предмет јавне набавке је обликован по партијама.
Партија 1 . опрема за кабинет историје- укупно 42.570,00 дин без пдв-а односно 46.827,00 дин са
пдв-ом.
Партија 2. опрема за кабинет биологије-укупно 175.600,00 дин без пдв-а односно 210.720,00 дин са
пдв-ом
Партија 3. опрема за кабинет музичке културе-намештај-укупно 148.100,00 дин без пдв-а односно
177.720,00 дин са пдв-ом
Партија 4. опрема за кабинет музичке културе инструменти- укупно 202.089,97 дин без пдв-а
односно 240.708, 00 дин са пдв-ом
Партија 5. опрема за кабинет информатике-укупно 271.575,00 дин без пдв-а односно 325.890,00
дин са пдв-ом
Партија 6.опрема за кабинет хемије 1.-укупно 23.927,00 дин без пдв-а, односно 28.712,40 дин са
пдв-ом
Партија 7. опрема за кабинет хемије 2-укупно 16.512,00 дин без пдв-а, односно 19.203,20 дин са
пдв-ом

Процењена вредност јавне набавке је 1.037.795,83 динара без обрачунатог ПДВ .
.
Укупан број приспелих благовремених понуда је десет.
Понуде које су одбијене а на основу члана 106 став 1. Тачка 1и 2. Закона о јавним набавкама (
СЛ.гласник РС“ бр.124, 14/2015 и 68/2015):
нема
Прихватљиве понуде


















Понуда понуђача „АСПРИНТ „ Д.О.О.
Мозерова 34 11080 Земун бр. 1695 од 25.11.2019
године, прихваћена је као исправна ,благовремена ,одговарајућа и прихватљива. (Партије
1,6,7)
Понуда понуђача SUPERLAB Milutina Milankovića 25 11070 Novi Beograd бр. 1703 од
26.11.2019 године, прихваћена је као исправна ,благовремена ,одговарајућа и прихватљива.
(Партија 6)
Понуда понуђача
Дидактис д.о.о. Метохијска 21 11050 Београд, бр. 1704, од
26.11.2019.године, прихваћена је као исправна ,благовремена ,одговарајућа и прихватљива.
(Партије 1,2,6,7)
Понуда понуђача KING ICT doo Viline Vode bb 11000 Beograd , бр. 1708, од
26.11.2019.године, прихваћена је као исправна ,благовремена ,одговарајућа и прихватљива.
(Партијa 5)
Понуда понуђача „SONECOMP“ d.o.o. Svetogorska 22/IV 11000 Beograd , бр. 1713, од
26.11.2019.године, прихваћена је као исправна ,благовремена ,одговарајућа и прихватљива.
(Партијa 6)
Понуда понуђача USPON TEHNIKA Bulevar oslobođenja 17 32000 Čačak , бр. 1714, од
26.11.2019.године, прихваћена је као исправна ,благовремена ,одговарајућа и прихватљива.
(Партијa 5)
Понуда понуђача EDUKALIS D.O.O. Patrijarha Joanikija 15/A 11090 Beograd , бр. 1716, од
27.11.2019.године, прихваћена је као исправна ,благовремена ,одговарајућа и прихватљива.
(Партије 1,2,5,6,7)
Понуда понуђача Royal commerce d.o.o. Donska 5/1 G 11000 Beograd бр. 1717, од
27.11.2019.године, прихваћена је као исправна ,благовремена ,одговарајућа и прихватљива.
(Партијa 5)
Понуда понуђача „Интерглобус“ д.о.о. Чедомира Васовића 37 32300 Чачак , бр. 1718, од
27.11.2019.године, прихваћена је као исправна ,благовремена ,одговарајућа и прихватљива.
(Партијa 3)



Понуда понуђача MITROS MUSIC COMPANY doo Milutina Milankovica 23 11 000 Beograd, бр.
1723/1, од 27.11.2019.године, прихваћена је као исправна ,благовремена ,одговарајућа и
прихватљива. (Партијa 4)

Упуство о правном средству:
Против ове одлуке понуђач може поднети Захтев за заштиту права у року од 5 (пет) дана од
дана објављиваља Одлуке о додели уговора на Порталу Управе за јавне набавке и на интернет
страни наручиоца. Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу сходно одредбама Закона о
јавним набавци. Копију Захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља
Републичкој комисији за заштиту права у поступку јавних набавки у складу са чланом 149.
Закона
Директор школе
Драгица Радишић
Доставити:
Понуђачима
Архиви

