
 

 

Дел.бр.2385/7 

Датум 03.11.2020.   

Страна 1 од 3           

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

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

 

На основу члана 107. став 3.  Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 

124/12,14/15 и 68/15),.директор Предшколске установе „11.април“ доноси:  

 

О Д Л У К У  

о додели Уговора  

Јавна набавка мале вредности - добра –набавка стакла са уградњом-столарија 

 

 

 Уговор за набавку стакла са уградњом-столарија додељује се понуђачу:   

,,ALP COMPLETE D.O.O. Beograd  на основу понуде 150/20  од  28.10.2020. године 

 

Уговорена  вредност јавне набавке :     1.998.925,00 РСД без ПДВ-а 

                                                             2.398.710,00 РСД са ПДВ-ом 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

  
Поступак јавне набавке мале вредности покренут је доношењем Одлуке о покретању 

поступка јавне набавке број: 2385/1 од 25.05.2020.године,  а истовремено са доношењем 

Одлуке о покретању поступка јавне набавке Наручилац је донео Решење о образовању 

Комисије за јавну набавку број: 2385/2 од 25.05.2020.године. 

 

За наведену јавну набавку Наручилац је дана 23.10.2020.   године, објавио Позив за 

подношење понуда дел. бр. 2385/3 на Порталу јавних набавки ,интернет страници 

наручиоца и градском порталу 

Позивом за подношење понуда и конкурсном документацијом утврђен је критеријум за 

оцену понуда: најнижа понуђена цена: 

 

Рок за подношење понуда одређен је до 02.11.2020.године до 10:00 часова. 

 

Поступак отварања понуда водио се у просторијама Предшколске установе „11 април“ , 

ул. Народних хероја , 12а Нови Београд,  дана 02.11.2020.године са почетком у 11:00 

часова. 

 У Извештају о стручној оцени понуда бр. 2385/6 од 02.11.2020. године, Комисија за 

јавне набавке је констатовала следеће: 

 

1) Врста предмета јаввне набавке: добра 

 

1) Подаци о јавној набавци: 

 

 

Предмет јавне набавке Стакла сауградњом - столарија 

 Д  20-03  
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Редни број јавне набавке 

Процењена вредност јавне набавке  

(без ПДВ-а) 2.000.000,00 РСД 

 

Вредност уговора о јавној(без ПДВ-а) 

 

1.998.925,00 РСД 

 

Вредност уговора о јавној набавци 

 (са ПДВ-ом) 2.398.710,00 РСД 

Подаци о апропијацији у буџету 

односно финансијском плану 

 

* Раздео 12 - Секретаријат за 

образовање и дечју заштиту 

* Програм 8 - Предшколско 

васпитање 

* Шифра програма 2001 

* Програмска активност - 

Функционисање предшколских 

установа  

* Шифра програмске активности / 

Дотирани програм    -  2001-0001   

* Функционална класификација 911-  

предшколско образовање 

* Апропријација 425  -  Текуће 

поправке и одржавање 

* Извор финансирања 01 - Приходи 

из буџета 

* Економска класификација 494251 - 

Текуће поправке и одржавање зграда 

и објеката 

* Позиција плана 120049 - Текуће 

поправке и одржавање зграда и 

објеката, ПУ 

 

 

3) Укупан број поднетих понуда:    

Назив/име понуђача ( основни подаци о понуђачима) 

Благовремене понуде Неблаговремене понуде 

1.  

 

ALP COMPLETE D.O.O. 

 
нема  

 

4) Набавка је спроведена у поступку јавне набавке мале вредности с обзиром да је 

збир свих сродних набавки на годишњем ниво испод лимита од 5.000.000,00 динара. 

 

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

одбијање: 

 

  Број под којим је 

понуда заведена 
Подносилац понуде 

Разлози за одбијање 

понуде и понуђена цена 

/ / / 
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 Критеријум за оцењивање понуде је НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА. 

 

а) Ранг листа понуђача код критеријума НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА 

 

Назив/име понуђача Понуђена цена (без ПДВ-а) 

1.  
ALP COMPLETE D.O.O. 

                 
1.998.925,00 

 

 

6) Назив, односно име понуђача коме се додељује Уговор: 
Након стручне оцене понуда Комисија је констатовала да је понуда  понуђача: 

,,ALP COMPLETE D.O.O. Beograd  

  прихватљива у складу са чланом 3. тачка 33 Закона о јавним набавкама („Сл. 

гласник РС бр. 124/12,14/15 и 68/15). те  да је испуњен услов за доношење 

одлуке о додели уговора прописан члан 107 став 3. ЗЈН и предлаже одговорном 

лицу наручиоца да донесе одлуку о додели уговора.  

 

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке, те је на 

основу законског овлашћења донело Одлуку о додели Уговора понуђачу: 

 

     

  ALP complete doo 
Суботичка 21, Београд 

МАТИЧНИ БРОЈ: 21412406 

ПИБ:111001991  

 

 
   

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  
Против ове одлуке понуђач може наручиоцу 

поднети захтев за заштиту права  

у року од 5 дана од дана објаве 

 одлуке о додели уговора  

на Порталу јавних набавки. 

 
  Обрада: 

____________________ 

Наташа Радовановић 

 

 

                                                                                             ДИРЕКТОР  УСТАНОВЕ 

                                                                                             _____________________________    

                                                                                                   Мирјана Секулић 


