
 

 

Дел.бр. 4789/3 

Датум: 08.10.2015. 

Страна 1 од  6       

Предшколска установа „11. април“, Народних хероја 12 а, 11070 Београд 

011/2603-042, 2603-766, 2692-231 

 

 

На основу члана 107. став 3. и члана 108. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. 

гласник РС“ број 124/12), директор Предшколске установе „11.април“ доноси:  

 

О Д Л У К У  

о додели Уговора  

 

 ПАРТИЈА 1 

 

     Уговор за куповину  технолошке опреме за потребе П.У. „11април“ -ЈН бр. 15-34 

додељује се  понуђачу  „ФИМАС“ , ул. Омладинских бригада 102, Нови Београд на основу 

понуде бр. 1 од 1.10.2015. 

 

 Уговорена вредност без ПДВ-а:  3.577.520,00 динара 

 Уговорена вредност са ПДВ-ом:  4.293.024,00  динара 

 

 ПАРТИЈА 2 

 

     Уговор за куповину  технолошке опреме за потребе опремања објеката П.У. 

„11април“ -ЈН бр. 15-34 додељује се  понуђачу  „ФИМАС“ , ул. Омладинских бригада 102, 

Нови Београд на основу понуде бр. 2 од 1.10.2015. 

 

 Уговорена вредност без ПДВ-а:  2.419.750,00 динара 

 Уговорена вредност са ПДВ-ом:  2.903.700,00  динара 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 
 Наручилац је корисник буџетских средстава. 

 Назив и ознака из општег речника набавке: 

             39200000 – производи за унутрашње опремање 

             39220000 – кухињска опрема, предмети за домаћинства и потрепштине за 

угоститељство 

             39221000 – кухињска опрема 

Наручилац је дана 18.09.2015. године донео Oдлуку о покретању поступка јавне 

набавке  бр. 4525/1, за јавну набавку Д 15-34, Куповина технолошке опреме за потребе 

опремања објеката П.У. „11.април“.  

За наведену јавну набавку Наручилац је дана 18.09.2015. године објавио Позив за 

подношење понуда на Порталу управе за јавне набавке и Интернет страни Наручиоца.   

 

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспеле су 2 понуде. 

 Јавно отварање понуда одржало се дана 02.10.2015. године у просторијама Управе 

Предшколске установе „11.април“, Народних хероја бр. 12а, Нови Београд. 
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Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила 

стручној оцени понуда и извршила преглед и рачунску контролу. 

 У Извештају о стручној оцени понуда бр. 4789/2 од 05.10.2015. године, Комисија за 

јавне набавке је констатовала следеће: 

 

Партија 1-Куповина технолошке опреме  
1) Подаци о јавној набавци: 

 

Предмет јавне набавке Куповина технолошке опреме за 

потребе опремања објеката П.У. 

„11април“,обликована у две партије 

Редни број јавне набавке Д 15-34 

Процењена вредност јавне набавке  

(без ПДВ-а) 

Партија 1- 3.766.250,00дин. без ПДВ-а 

 

Подаци о апропријацији у буџету 

односно финансијском плану 

* 911-предшколско образовање 

* 512611 – економска класификација, 

опрема за образовање 

* 00-подекономска класификација 

* 04-извор финансирања, сопствена 

средства на терет финансијског плана за 

2015. годину 

Уговорена вредност без ПДВ-а 3.577.520,00 динара 

Уговорена вредност са ПДВ-ом 4.293.024,00 динара 

 

Основ за примену преговарачког поступка без објављивања Позива за подношење 

понуда је члан 36. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама:  

Ако због изузетне хитности проузроковане ванредним околностима или 

непредвиђеним догађајима, чије наступање ни у ком случају не зависи од воље 

наручиоца, наручилац није могао да поступи у роковима одређеним за отворени 

или рестриктивни поступак.  

Околности које оправдавају хитност, не могу бити ни у каквој вези са наручиоцем. 

 

2) Укупан број поднетих понуда: 2 

 

Назив/име понуђача 

Благовремене понуде 
Неблаговремене 

понуде 

1.  „ФИМАС“ д.о.о. Београд 
нема 

2.  „ФРИГО – ЖИКА“ д.о.о. Рума 
 

 

Дана 2.10.2015. године Комисија је приступила отварању понуда и извршила преглед и 

рачунску контролу. 

 

3) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово 

одбијање: 
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Број под 

којим је 

понуда 

заведена 

Подносилац понуде Разлози за одбијање понуде и понуђена цена 

4711/1 
„Фриго – Жика „ д.о.о., 

Рума 

Понуда коју је доставио понуђач „Фриго – 

Жика „ д.о.о. ул. Краљевачка бб, Рума је 

неприхватљива из следећих разлога: 

1.Понуђач је доставио сертификат BS 

OHSAS 18001:2007 под бројем 12 1167195 

TMS.  

Наручилац је провером на интернет адреси: 

http:// www.tuev-sued.de/management 

systems/our company/reference list уношењем 

броја сертификата утврдио да сертификат 

није издат од стране сертификационог тела 

TMS и није важећи. Проверу смо извршили 

и преко „TMS CEE“ д.о.о. ул. Рудничка 2, 

11000 Београд. 

2.Достављена потврда за овлашћени сервис 

„FIMAR“ из Италије није преведен на 

српски језик, како је тражено конкурсном 

документацијом на страни 8. 

Понуђена цена без ПДВ-а: 2.639.100,00 

динара 

3.Текничка спецификација за партију  1није 

усклађена са изменама и допунама 

конкурсне документације објављеним 

29.09.2015. године у документу – измене 

конкурсне документације дел.бр. 4663/2 и 

приложеним измењеним странама 

5,9,10,11,43,44,57,61 и 65. Измене се односе 

се на ред. бр. 8, 9, 43,54 и 65  у техничкој 

спецификацији и обрасцу 3а. 

 

На основу изнетог, Комисија констатује да је за партију 1 – куповина технолошке опреме  

један понуђач :„Фимас“ д.о.о. ул. Омладинских бригада 102, Нови Београд доставио 

прихватљиву понуду (Записник о отварању понуда бр. 4789 од 2.10.2015. године и 

Записник о спроведеном преговарачком поступку бр. 4789/1 од 2.10.2015. године). 

 

Партија 2-Куповина инвентара  
1) Подаци о јавној набавци: 

 

Предмет јавне набавке Куповина технолошке опреме за 

потребе опремања објеката П.У. 

„11април“,обликована у две партије 

Редни број јавне набавке Д 15-34 

Процењена вредност јавне набавке  

(без ПДВ-а) Партија 2- 2.433.750,00 дин. без ПДВ-а 

Подаци о апропријацији у буџету 

односно финансијском плану 

* 911-предшколско образовање 

* 512611 – економска класификација, 

http://www.tuev-sued.de/management
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опрема за образовање 

* 00-подекономска класификација 

* 04-извор финансирања, сопствена 

средства на терет финансијског плана за 

2015. годину 

Уговорена вредност без ПДВ-а 2.419.750,00 динара 

Уговорена вредност са ПДВ-ом 2.903.700,00 динара 

 

Основ за примену преговарачког поступка без објављивања Позива за подношење 

понуда је члан 36. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама:  

Ако због изузетне хитности проузроковане ванредним околностима или 

непредвиђеним догађајима, чије наступање ни у ком случају не зависи од воље 

наручиоца, наручилац није могао да поступи у роковима одређеним за отворени 

или рестриктивни поступак.  

Околности које оправдавају хитност, не могу бити ни у каквој вези са наручиоцем. 

 

2) Укупан број поднетих понуда: 1 

 

Назив/име понуђача 

Благовремене понуде 
Неблаговремене 

понуде 

1 „ФИМАС“ д.о.о. Београд 
нема 

 

Дана 2.10.2015. године Комисија је приступила отварању понуда и извршила преглед и 

рачунску контролу. 

 

На основу изнетог, Комисија констатује да је за партију 2 – куповина инвентара  понуђач 

„Фимас“ д.о.о. ул. Омладинских бригада 102, Нови Београд доставио прихватљиву понуду 

(Записник о отварању понуда бр. 4789 од 2.10.2015. године и Записник о спроведеном 

преговарачком поступку бр. 4789/1 од 2.10.2015. године). 

 

Поступак преговарања за партију 1 и 2  вођен је дана 2.10.2015. године са почетком у 

15.40 часова у просторијама Управе ПУ „11.април“, Народних хероја бр. 12а, Нови 

Београд. 

Предмет преговарања је укупна понуђена цена без ПДВ-а. 

У поступку преговарања учествује понуђач који је доставио прихватљиву понуду. 

Преговарање се врши писмено у два круга, како је наведено у конкурсној документацији 

 

 

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 

Партија 1:  

„ФИМАС“ д.о.о.Београд., најнижа понуђена цена: 3.577.520,00 динара без ПДВ-а 

„ФИМАС“ д.о.о.Београд., највиша понуђена цена: 3.577.520,00 динара без ПДВ-а 

 

Партија 2:  

„ФИМАС“ д.о.о.Београд., најнижа понуђена цена: 2.419.750,00 динара без ПДВ-а 

„ФИМАС“ д.о.о.Београд., највиша понуђена цена: 2.419.750,00 динара без ПДВ-а 
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Период важења Уговора: до краја  15. децембар 2015. године. 

 

Партија 1 –  Куповина технолошке опреме 
 

Први круг преговарања 

 

Понуђач  „ФИМАС“ д.о.о. Београд 

 

                                            Проценат смањења:  0% 

                                            Укупно без ПДВ-а: 3.577.520,00 

 

Други круг преговарања 

 

Понуђач „ФИМАС“ д.о.о. Београд. 

 

                                            Проценат смањења:  0% 

                                            Укупно без ПДВ-а: 3.577.520,00 

 

Партија 2-  Куповина инвентара 
 

Први круг преговарања 

 

Понуђач  „ФИМАС“ д.о.о. Београд 

 

                                            Проценат смањења:  0% 

                                            Укупно без ПДВ-а: 2.419.750,00 

 

 

Други круг преговарања 

 

Понуђач : „ФИМАС“ д.о.о. Београд 

 

                                            Проценат смањења:  0% 

                                            Укупно без ПДВ-а: 2.419.750,00 

 

 

Ред. 

бр. 

Заводни 

бр. 

Назив понуђача Укупна 

понуђена цена 

после 

преговарања 

без ПДВ-а 

Напомена 

1 

 
4711/2 „ФИМАС“д.о.о. Београд 3.577.520,00 Партија 1 

2 4711/2 
„ФИМАС“ д.о.о. 

Београд 
2.419.750,00 Партија 2 
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3) Критеријум за оцењивање понуде је НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА. 

4)  Ранг листа понуђача код критеријума  НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА 

 

Партија 1 

 

Ред.број Назив понуђача Цена без ПДВ-а 

1. «Фимас» д.о.о. Београд 3.577.520,00 

 

Партија 2 

 

Ред.број Назив понуђача Цена без ПДВ-а 

1. «Фимас» д.о.о. Београд 2.419.750,00 

 

5) Назив односно име понуђача коме се додељује уговор 

Комисија после преговарачког поступка констатује да су за предметну јавну набавку 

испуњени услови за доношење Одлуке о додели Уговора, прописане чланом 107. став 3. 

ЗЈН и предлаже одговорном лицу наручиоца да донесе Одлуку о додели Уговора понуђачу 

 

За партију 1  

 

„ФИМАС“ д.о.о.  

Ул. Омладинских бригада 102, Нови Београд 

ПИБ 100118806  МАТИЧНИ БРОЈ 06963439 

 

За партију 2 

 

„ФИМАС“ д.о.о.  

Ул. Омладинских бригада 102, Нови Београд 

ПИБ 100118806  МАТИЧНИ БРОЈ 06963439 

 

Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача: 

  
Да                                                        Не 

 

 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  
Против ове одлуке понуђач може наручиоцу 

поднети захтев за заштиту права  

у року од 10 дана од дана објављивања Одлуке 

на Порталу јавних набавки. 

 

 

               ДИРЕКТОР  УСТАНОВЕ 

____________________________ 

                               (Мирјана Секулић) 

 X 


