
НАРУЧИЛАЦ  

TЕХНИЧКА ШКОЛА ГСП 

БЕОГРАД, РАДОСЛАВА ГРУЈИЋА 2 

Деловодни број: 900 

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 899 од 5.04.2019.године, Техничка школа ГСП 

Радослава Грујића 2, Београд, као Наручилац за јавну набавку број ЈНМВ бр. 3/2019– 

Набавка добара-Канцеларијски материјал, доноси: 

 

                                                        О Д Л У К У 

о додели Уговора у поступку јавне набавке мале вредности ЈНМВ бр.3/2019 –  

Набавка добара-Канцеларијски материјал. 

 

                          Уговор се додељује 

Понуђачу ТР “Колибри“ са седиштем у улици ,Драгослава Сретовића  6п,у Београду 

11000   који на основу критеријума предвиђеног конкурсном документацијом  - 

најнижа понуђена цена - има најповољнију понуду. 

               

    О б р а з л о ж е њ е 

Наручилац је дана  20.02.2019.године под дел. бројем 427 донео Одлуку о покретању 

поступка јавне набавке, Набавка добара-Канцеларијског материјала ЈНМВ број 3/2019. 

године. 

Позив за подношење понуде као и Конкурсна документација објављени су  на Порталу 

јавних набавки  као и на званичној интернет страници  Наручиоца дана21.03.2019.  године  

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

последњи дан за предају документације - Понуда за учешће у јавној набаци мале вредности  

је 29.03.2019.године до 13,00 часова.  

Отварање Понуда је истог дана 29.03.2019. године  у 14,00 часова  просторијама  Техничке 

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

 

Записнички је констатовано следеће :  

 
I  ОСОБИНЕ  ЈАВНЕ НАБАВКЕ 3/2019  ПРЕМА  ОДЛУЦИ О ПОКРЕТАЊУ  ПОСТУПКА  

 

1. Предмет Јавне набавке : Добра-Канцеларијски материјал  
2. Процењена вредност набавке је 900.000,00 динара 

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

4. Општи речник набавки: 30199000 Kанцеларијски  материјал од хартије  и други 

артикли  

 



II  КОМИСИЈА  је образована Решењем наручиоца број 428  од 20.02.2019.године  

 Отварање понуда спроводи  Комисија у  саставу   
  1. Миљана Бјелановић ,председник 

2.Тања Мацановић, члан 

  3. Драган Миловановић,члан  

 

III        ПОДАЦИ ИЗ ЗАПИСНИКА О ОТВАРАЊУ  ПОНУДА  

На основу члана 104. Закона о јавним набавкама, („Службени Гласник РС“ ,68/2015) 

Комисија за јавну набавку образована Решењем Наручиоца број: 428 од 20.02.2019. године 

води  Записник о отварању понуда број 812 од  29.03.2019 године 

Којим је констатовала следеће: 

*Нема неблаговремених понуда.  

* Благовремено,  до дана 29.03.2019. године до 13,00 часова пристигло је четири  

( 4)    понуде  следећим   редоследом :  

1. „TABULIR KOMERC“ d.o.o.  Београд, Краљице Наталије 45. 11000 Београд 

2.  “FIDUCIJA  011 d.o.o.,Учитељска 60,Београд  

3.  „AMPHORA” d.o.o   Београд , Булевар В.Мишића 10 

11000 Београд 

4.  ТР “Колибри“ ,Драгослава Сретовића 6п,11000 Београд  

*ДОСТАВЉЕНА  ДОКУМЕНТАЦИЈА 

Понуђач под пословним именом „TABULIR KOMERC“ d.o.o.  Београд, Краљице 

Наталије 45. 11000 Београд ,јесте доставио потпуну документацију која је предвиђена 

Конкурсном документацијом.  

Понуђач под пословним именом “FIDUCIJA  011 d.o.o.,Учитељска 60,Београд има 

потпуну документацију која је предвиђена Конкурсном документацијом.  

Понуђач под пословним именом „AMPHORA” d.o.o 11000  Београд , Војводе Мишића 

10 , има потпуну документацију која је предвиђена Конкурсном документацијом :  
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Понуђач под пословним именом ТР “Колибри“ ,Драгослава Сретовића  6п,11000 

Београд  , има потпуну документацију која је предвиђена Конкурсном документацијом . 

У складу са  чланом 104. Закона о јавним набавкама ( сл.гл.РС 68/2015) ,Записник  

је достављен свим Понуђачима који учествују у поступку , у року  од три дана, који је 

предвиђен Законом . 

 Комисија је закључила да све понуде  испуњавају  услове  из Конкурсне документације и 

све су цењене у поступку Стручне оцене понуда . 

Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда. 

 1.Понуђач „TABULIR KOMERC“ d.o.o.  Београд, Краљице Наталије 45. 11000 Београд  , 

Понудом заведеном  код Наручиоца  под  бројем 805 од 29.03.2019.године, испуњава све 

услове из Конкурсне документације и Одлуке о покретању поступка.Понуђач  је понудио 

је  цену од     499.786,00  динара без пдв-а ,односно   599.378,20 динара са пдв-ом.Понуда 

понуђача  „TABULIR KOMERC“ d.o.o.  Београд, Краљице Наталије 45. 11000 Београд, 

ЈЕСТЕ  ПРИХВАТЉИВА  

2. Понуђач“FIDUCIJA  011 d.o.o.,Учитељска 60,Београд Понудом заведеном  код 

Наручиоца под бројем 807 од 29.03.2019.године, испуњава све услове из Конкурсне 

документације и Одлуке о покретању поступка. Понуђач је понудио је  цену од  488.428,00 

динара без пдв-а,односно  586.114,00 динара са пдв-ом. Понуда понуђача “FIDUCIJA  011 

d.o.o.,Учитељска 60,Београд, ЈЕСТЕ  ПРИХВАТЉИВА 

3.Понуђач „AMPHORA” d.o.o 11000  Београд , Војводе Мишића 10, Понудом  заведеном  

код Наручиоца под бројем 808 од 29.03.2019.године испуњава све услове из Конкурсне 

документације и Одлуке о покретању поступка.Понуђач је понудио је  цену од     

584.445,00 динара без пдв-а,односно 701.334,00 динара са пдв-ом.Понуда понуђача 

„AMPHORA” d.o.o 11000  Београд , Војводе Мишића 10 ЈЕСТЕ  ПРИХВАТЉИВА. 

4.Понуђач ТР “Колибри“ ,Драгослава Сретовића  6п,11000 Београд   Понудом заведеном  

код Наручиоца под бројем 809 од 29.03.2019.године , испуњава све услове из Конкурсне 

документације и Одлуке о покретању поступка.Понуђач је понудио је  цену од    

480.575,00 динара без пдв-а,односно 576.690,00 са пдв-ом.Понуда понуђача    ТР 

“Колибри“ ,Драгослава Сретовића  6п,11000 Београд  ЈЕСТЕ  ПРИХВАТЉИВА. 

Критеријум за избор најповољније Понуде је : најнижа  понуђена цена. 

Из тог разлога Комисија  је рангирала  Понуде  од најниже понуђене цене   до највише  

понуђене  цене.  

1.Понуђач ТР “Колибри“ ,Драгослава Сретовића  6п,11000 Београд   Понудом заведеном  

код Наручиоца под бројем 809 од 29.03.2019.године , испуњава све услове из Конкурсне 

документације и Одлуке о покретању поступка.Понуђач је понудио је  цену од    

480.575,00 динара без пдв-а,односно 576.690,00 са пдв-ом. 
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2.Понуђач“FIDUCIJA  011 d.o.o.,Учитељска 60,Београд Понудом заведеном  код 

Наручиоца под бројем 807 од 29.03.2019.године, испуњава све услове из Конкурсне 

документације и Одлуке о покретању поступка. Понуђач је понудио је  цену од  488.428,00 

динара без пдв-а,односно  586.114,00 динара са пдв-ом. 

3.Понуђач „TABULIR KOMERC“ d.o.o.  Београд, Краљице Наталије 45. 11000 Београд  , 

Понудом заведеном  код Наручиоца  под  бројем 805 од 29.03.2019.године, испуњава све 

услове из Конкурсне документације и Одлуке о покретању поступка.Понуђач  је понудио 

је  цену од     499.786,00  динара без пдв-а ,односно   599.378,20 динара са пдв-ом. 

4.Понуђач „AMPHORA” d.o.o 11000  Београд , Војводе Мишића 10, Понудом  заведеном  

код Наручиоца под бројем 808 од 29.03.2019.године испуњава све услове из Конкурсне 

документације и Одлуке о покретању поступка.Понуђач је понудио је  цену од     

584.445,00 динара без пдв-а,односно 701.334,00 динара са пдв-ом. 

Комисија за јавну набавку ,применом критеријума за доделу Уговора–најнижа 

понуђена цена, предложила је одговорном лицу Наручиоца да Уговор додели 

најповољнијем Понуђачу под називом  ТР “Колибри“ ,Драгослава Сретовића  6п,11000 

Београд  са  Понудом заведеном  код Наручиоца под бројем 809 од 29.03.2019.године , 

који је понудио  цену од  480.575,00 динара без пдв-а,односно 576.690,00 са пдв-ом. 

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

је као у изреци ове  Одлуке. 

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

основу законског овлашћења донело Одлуку о додели уговора Понуђачу под пословним 

називом   ТР “Колибри“. 
 

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          

                 

             

             

   

 


