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Дом ученика средњих школа   

Место:  Ниш, ул. Косовке девојке бр. 6 

 

Деловодни број : 2434 

Датум:   14.12.2018. год. 

 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике 

Србије“ број 124/12, 14/2015 и 68/2015), Извештаја о стручној оцени понуда број 2433 од 

14.12.2018. године, директор Дома ученика средњих школа из Ниша доноси следећу 

 

О Д Л У К У  

О ДОДЕЛИ УГОВОРА  

 

ЗА  ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈНД-М 1.1.7/2018 

НАБАВКА ДОБАРА – СИТАН ИНВЕНТАР 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 Наручилац Дом ученика средњих школа покренуо је поступак доделе Уговора за 

јавну набавку мале вредности Одлуком директора о покретању поступка број 2303 од 

03.12.2018. године, као и решењем о образовању комисије за спровођење јавне набавке 

број 2304 од 03.12.2018. 

 Средства предвиђена за ову набавку одређена су Финансијским планом и Планом 

набавки Дома ученика средњих школа из Ниша на позицији конто 4269, а средства су 

обезбеђена из буџета РС. 

 У складу са чланом 31., 55., 57., и 60. Закона о јавним набавкама, позив за 

достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности ЈНД-М 1.1.7./2018 Набавка 

добара – ситан инвентар објављен је на Порталу јавних набавки и интернет адреси 

наручиоца. 

 Рок за достављање понуда утврђен је позивом за достављање понуда закључно са 

13.12.2018. године, до 10:00 часова.  

 

 

 

I. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  

Назив наручиоца:     Дом ученика средњих школа; 

Адреса наручиоца и место:    Ниш, ул. Косовке девојке  бр. 6; 

Редни број јавне набавке:    ЈНД-М 1.1.7/2018; 

Предмет ЈН:   Набавка добара – СИТАН ИНВЕНТАР; 

Врста поступка ЈН: Јавна набавка која се спроводи у 

поступку јавне набавке мале вредности. 

     Подаци о ЈН из плана набавки:   Конто 4269. 

     Критеријум избора најповољније понуде:  "најнижа понуђена цена". 
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II. ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

  
 Процењена вредност јавне набавке је у укупној вредности набавке добара 

у износу од 875.000,00 рсд без ПДВ-а.  

 

 

III. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЋАЧИМА И ПОНУДАМА 

 
Благовремено, тј. до 10:00 часова до дана 13.12.2018. године пристигле су 2 (две) понуде: 

 

Р. 

Бр. 
Назив понуђача 

Датум и време пријема 

понуде  

Број под којим је 

понуда заведена 

1. „Технобиро - инжењеринг“ д.о.о. 

Булевар Ослобођења број 3, 21000 Нови Сад 

12.12.2018. 

У 09:19 брза пошта 

Број 2405 

 

2. „Техно и опрема инжењеринг“ д.о.о.  

Таковска број 11, 18000 Ниш 

13.12.2018.  

У 09:50 лично 

Број 2418  

 

 

 

Цене из попуњеног и овереног обрасца понуде и документација која је прати: 

 

Р.б. Назив понуђача 

Цена 

без ПДВ-а 

(дин) 

Цена 

са ПДВ-ом 

(дин) 

Рок 

плаћања 

Гарантни 

рок 

Рок 

важења 

понуде 

Рок 

испроке 

1. 

„Технобиро - 

инжењеринг“ д.о.о. 

Булевар Ослобођења број 

3, 21000 Нови Сад 

736.440,00 883.728,00 45 дана 12 месеци 30 дана  3 дана 

2. 

„Техно и опрема 

инжењеринг“ д.о.о.  

Таковска број 11, 18000 

Ниш 

815.019,63 978.023,56 45 дана 6 месеци 30 дана 3 дана 

 

 

IV. ПОНУДЕ КОЈЕ СУ ОДБИЈЕНЕ, РАЗЛОГЕ ЗА ЊИХОВО ОДБИЈАЊЕ И 

ПОНУЂЕНА ЦЕНА ТИХ ПОНУДА 

 

У складу са чланом 105. и 106. ЗЈН наручилац није утврдио битне недостатке понуде 

који  их чине неприхватљивим и представљају разлог за њихово одбијање. 

 

V. НЕМА ОДБИЈЕНИХ ПОНУДА ЗБОГ НЕОУБИЧАЈЕНО НИСКЕ ЦЕНЕ 
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VI. НАЧИН ПРИМЕНЕ МЕТОДОЛОГИЈЕ  

  

 Рангирање понуда применом критеријум избора најповољније понуде: "најнижа 

понуђена цена". 

  

Р.б. Назив понуђача 

Цена 

без ПДВ-а 

(дин) 

Цена 

са ПДВ-ом 

(дин) 

Рок 

плаћања 

Гарантни 

рок 

Рок 

важења 

понуде 

Рок 

испроке 

1. 

„Технобиро - 

инжењеринг“ д.о.о. 

Булевар Ослобођења број 

3, 21000 Нови Сад 

736.440,00 883.728,00 45 дана 12 месеци 30 дана  3 дана 

2. 

„Техно и опрема 

инжењеринг“ д.о.о.  

Таковска број 11, 18000 

Ниш 

815.019,63 978.023,56 45 дана 6 месеци 30 дана 3 дана 

 

 

VII. НАЗИВ ПОНУЂАЧА КОМЕ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР 

 

Комисија за јавну набавку ЈНД-М 1.1.7/2018 – ситан инвентар, оформљена 

решењем директора број 2304 од 03.12.2018. године, сачињава писани извештај о стручној 

оцени понуда број 2433 од 14.12.2018. и на основу извештаја предлаже директору да 

прихвати понуду понуђача: „Технобиро-инжењеринг“ из Новог Сада  – која је комплетна, 

испуњава све услове из техничких спецификација, испуњава додатне услове предвиђене 

конкурсном документацијом и као таква је прихватљива. 

 

Директор Дома ученика средњих школа у Нишу усваја предлог комисије и 

закључује уговор са: 

 

 

 „ТЕХНОБИРО - ИНЖЕЊЕРИНГ“  

 

Нови Сад, Булевар Ослобођења бр. 3, ПИБ 102328938, Мат. бр. 08774897 

 

у укупном износу од 736.440,00,00 рсд без ПДВ-а и 883.728,00 рсд са ПДВ-ом. 

 

Лице одговорно за потписвање уговора Весна Ђурица 

 

           која је  оцењена као: одговарајућа, благовремена, потпуно испуњава све техничке 

спецификације, додатне услове и прихватљива.       

 Наручиоц, директор Дома ученика средњих школа из Ниша, прихватио је предлог 

комисије за наведену јавну набавку у поступку јавне набавке мале вредности и у том 

смислу донео Одлуку о додели уговора и одлучио као у диспозитиву ове одлуке. 
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