
ТЕХНИЧКА ШКОЛА ГСП 

БЕОГРАД, Радослава Грујића бр. 2 

БРОЈ: 898 

ДАТУМ: 5.04.2019.године 

 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'', број  68/2015 

) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 897од 5.04.2019.године, Техничка 

школа  ГСП, Радослава Грујића 2, Београд, као Наручилац за јавну набавку број 

ЈНМВ бр. 2/2019 – Набавка добара - СРЕДСТАВА ЗА   ОДРЖАВАЊЕ  

ХИГИЈЕНЕ  . 

 

О Д Л У К У 

о додели Уговора у   поступку јавне набавке мале вредности ЈНМВ бр.2/2019 

– Набавка добара- СРЕДСТАВА  ЗА   ОДРЖАВАЊЕ  ХИГИЈЕНЕ 

 

                      Уговор се додељује 

 Понуђачу  СТР  „ СИМ-КО“, Петра Кочића 14, Калуђерица, као понуђачу који на 

основу критеријума предвиђеног конкурсном документацијом  - најнижа 

понуђена цена - има најповољнију понуду. 

               

  Образложење 

 

Наручилац је дана 20.02.2019. године под деловодним бројем  422  донео 

Одлуку о покретању поступка јавне набавке, Набавка добара- Средства за 

одржавање хигијене  број 2/2019. године. 

Позив за подношење понуде као и Конкурсна документација објављени су  на 

Порталу јавних набавки  као и на званичној интернет страници  Наручиоца дана 

17.03.2019. године.  

У Позиву за подношење понуде као и Конкурсној  документацији, предвиђено је 

да је последњи дан за предају документације - Понуда за учешће у јавној 

набавци  2.04.2019.године до 11,00 часова .  

Отварање Понуда је истог дана 2.04.2019.године у12,00 часова просторијама  

Техничке школе ГСП  у  улици Радослава Грујића бр. 2. у Београду. 

 

Записнички је констатовано следеће  : 

 

Особине ЈНМВ 2/2019: 

1. Поступак отварања понуда спроводи се у  Секретаријату Техничке школе 

ГСП Београд, Радослава Грујића 2 у 12,00 часова. 

2.  Предмет Јавне набавке: Добра- Средства за  одржавање  хигијене  

3.  Процењена вредност набавке је  650.000,00 динара 

4.  Критеријум за избор најпововољније понуде је: Најнижа понуђена цена  

5. Општи речник набавки: 24900000 Фини и разни хемијски производи  

 

Комисија констатује присутност образаца тражених конкурсном 

документацијом код Понуде. Пристиглe понудe испуњаваjу услов да буду 

разматрана у поступку стручне оцене понуда. 
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Након спроведеног поступка отварања понуда, Комисија је сачинила Записник о 

отварању понуда , број  849 од 2.04.2019. године. 

Записник је достављен Понуђачима  у року од три дана од дана отварања. 

Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени Понуда, датој у 

Извештају број  897од  5.04.2019. године. 

 

У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће: 

 Благовремено, тј.  до дана. године до 11,00 часова пристигле су три  (3) понуде: 

1.ХЕЛЕНА ГРАФ д.о.о. Зрењанин, Иве Лоле Рибара 28 

2.ГТ ХЕМИЈА, Нови Београд,Нехруова 61/35 

3.СТР СИМ-КО, Петра Кочића 14, Калуђерица 

   Особине Понуда : 

 

Ред. 

број 

Број под којим 

је заведена 

понуда у 

ТШГСП , 

Датум и час  

пријема  

Назив и седиште 

понуђача/шифра 

понуђача/број 

понуде 

Број 

понуде 

Понуђена цена  

 

    1.  

БРОЈ:817 

01.04.2019. 

године 

у 11,00 часова 

 

ХЕЛЕНА ГРАФ 

д.о.о. Зрењанин, 

Иве Лоле Рибара 

28 

 

53/2019  1.071.975,00  без ПДВ-а 

1.286.370,00 са ПДВ-ом 

2 БРОЈ: 845 

02.04.2019. 

године 

у 9,20 часова 

 

 

ГТ ХЕМИЈА,  

Нови Београд, 

Нехруова 61/35 

225/19 1.101.361,30  без ПДВ-а 

 

1.321.633,56са ПДВ-ом 

 

3 

 

 

 

БРОЈ: 847 

02.04.2019. 

године 

У 10,00 часова 

 

 

 

СТР СИМ-КО, 

Петра Кочића 14, 

Калуђерица 

204/2019   597.509,00 без ПДВ-а 

  717.010,00 са ПДВ-ом  

11. Комисија констатује :  

1.Понуда Понуђача «ХЕЛЕНА ГРАФ „ д.о.о. Зрењанин, Иве Лоле Рибара 28 

број понуде 53/2019 ,код Наручиоца заведена под бројем 817 од 01.04.2019. 

године , и понуђеном ценом од 1.071.975,00  без ПДВ-а ,односно 1.286.370,00 са 

ПДВ-ом.  НИЈЕ ПРИХВАТЉИВА. 
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Одлуком о покретању поступка предвиђена вредност јавне набавке мале 

вредности  је  650.000,00 динара. Понуђач  « ХЕЛЕНА ГРАФ“  д.о.о. 

Зрењанин,понудио  је цену која је изнад процењене вредности за ЈНМВ 2/2019 , 

Набавка Средстава за одржавање хигијене, као таква је   неприхватљива. 

 

2.Понуда Понуђача « ГТ ХЕМИЈА“, Нови Београд, број  понуде 225/19 ,код 

Наручиоца заведена под бројем  845 од 02.04.2019. године, , и понуђеном ценом 

од 1.101.361,30  без ПДВ-а ,односно 1.321.633,56са ПДВ-ом , НИЈЕ 

ПРИХВАТЉИВА . 

Одлуком о покретању поступка предвиђена вредност јавне набавке мале 

вредности  је  650.000,00 динара .Понуђач  «« ГТ ХЕМИЈА“, Нови Београд 
,понудио је цену која је изнад процењене вредности за ЈНМВ 2/2019 , Набавка добара –

Средтва за одржавање   хигијене, као таква је неприхватљива.   

3.Понуда Понуђача СТР  „ СИМ-КО“, Петра Кочића 14, Калуђерица,број 

понуде      204/2019 код Наручиоца заведена под бројем 847 од 02.04.2019. 

године, и понуђеном ценом од  597.509,00 без ПДВ-а  односно 717.010,00 са 

ПДВ-ом ЈЕСТЕ  ПРИХВАТЉИВА.Одлуком о покретању поступка предвиђена 

вредност јавне набавке мале вредности  је  650.000,00 динара Понуђач  , СТР  „ 

СИМ-КО“, Петра Кочића 14, Калуђерица ,понудио је цену која је испод 

процењене вредности за ЈНМВ 2/2019 , Набавка добара –Средтва за одржавање 

средстава за одржавање хигијене, и као таква  јесте прихватљива. 

Понуђач којем се додељује уговор:  
 

Имајући наведено у виду, Комисија је  препоручила да се уговор додели:     

Понуђачу СТР  „ СИМ-КО“, Петра Кочића 14, Калуђерица,број понуде      

204/2019 код Наручиоца заведена под бројем 847 од 02.04.2019. године, и 

понуђеном ценом од  597.509,00 динара без ПДВ-а  односно 717.010,00 динара 

са ПДВ-ом. 

 

Одговорно лице Наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавну набавку, те 

је на основу законског овлашћења донело Одлуку о додели уговора. 

 

На основу  свега наведеног, а у складу са чланом 108. Закона о јавним 

набавкама, одлучено је као у изреци ове  Одлуке. 

  

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове одлуке понуђач може Наручиоцу 

поднети захтев за заштиту права у року од  пет  дана од дана њеног пријема. 

 

 

Наручилац, 

                                                                                          директор школе  

 Марија Вучинић,дипл.инж.саобраћаја      
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