
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
Основни суд Алексинац 
Су бр.1У-22-25/15-12 
Датум:16.10.2015. године 
А л е к с и н а ц

НАРУЧИЈ1АЦ:
Основни суд Алексинац

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/12, број 
14/15 и број 68/15), Председник Основног судау Алексинцу доноси

О Д Л У К У  
О ДОДЕЛИ УГОВОРА

за јавну набавку број 6 /2015- "Набавка канцеларпјског намештаја -  II фаза, за потребе
Основног суда у Алексннцу"

ДОДЕЉУЈЕ СЕ уговор понуђачу „ЈУГООПРЕМА“ ДОО из Крушевца, ул. 
Кнеза МилошаЗ/1, број понуде 328/15 од 13.10.2015. године.

О б р а з л о ж е њ е

Наручилац је дана 02.10.2015. године донео Одлуку о покретању поступка јавне 
набавке мале вредности Су бр.1У-22-25/15 - „Набавка добра -  канцеларијског 
намештаја -  II фаза“ (СРУ 39130000Л

До истека рока за подношење понуда на адресу Наручиоца приспело је 6 (шест) 
понуда._________________________________________________________________________

Назив/име понуђача

Благовремене понуде Неблаговремене понуде

1. „ГАЈ" из Београда, ул. Цара 
Душана 266

/

2. „Ктитор"ДОО  из Београда,
ул.Добановачки пут бр.58

/

3. Р11КР1.Е ТКАРЕ  сЈоо из 
Београда, ул. Устаничка 182/У

/

4.
„ Т е т т а  1гас1е" ДОО из 
Петроварадина
ул.Прерадовићева бр.32

/

5.
„Ју гоопрем а" ДОО из 
Крушевца, ул.Кнеза Милоша 
бр.3/1

/

6. „Еуросалон ф абрика" доо из 
Београда ул.Дунавска бб

/



Након спроведеног поступка отварања понуда Комисија за јавне набавке је 
приступила стручној оцени понуда и сачинила извештај о стручној оцени понуда број 
Су бр.1У-22-25/15-11 од 14.10.2015.године.

У извештају о стручној оцени понуда Су бр.1У-22-25/15-11 од 14.10.2015. године 
Комисија за јавне набавке је констатовала следеће:

1) Подаци о јавној набавци:

Предметјавне набавке

Редни број јавне набавке

2) Називи, одиосно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово
одбијање:
Понуде понуђача:

„ГАЈ” из Београда, ул. Цара Душана 266; понуђена цена износи 486.670,00
динара без ПДВ-а,
„Ктитор"ДОО  из Београда, у л .Добановачки пут бр.58; понуђена цена

износи 449.000,00 динара без ПДВ-а,
„ Т е т т а  1гасЈе" ДОО из Петроварадина ул.Прерадовићева бр.32;

понуђена цена износи 407.330,00 динара без ПДВ-а,
и „Еуросалон ф абрика" ДОО из Београда ул.Дунавска бб; понуђена цена
износи 640.200,00 динара без ПДВ-а,

'  <
из разлога што понуђене цене јесу изнад износа нроцењене вредности набавке.

Понуда понуђача „Р1ЈКР1_Е ТРАОЕ" ДОО из Београда, ул. Устаничка 182/\/ 
је исправна али понуђена цена није најнижа, и износи 404.000,00 динара без ПДВ-а.

3) Понуд понуђача „ЈУГООПРЕМА“ ДОО из Крушевца, ул. Кнеза Милоша 
бр.3/1, са понуђеном ценом од 399.004,00 динара без ПДВ-а, је 
благовремена,одговарајућа и прихватљива.

Критеријум за оцењивање понуде је: најнижа понуђена цена.

4) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија је утврдила да је понуда понуђача „ЈУГООПРЕМА“ ДОО из 

Крушевца, ул.Кнеза Милоша бр.3/1, 37000 Крушевац, ПИБ: 100477466, матични 
број: 17008129, оцењена као најповољнија и предложила наручиоцу да донесе одлуку о 
додели уговора том понуђачу, као и да закључи уговор о „Набавци добра -  
канцеларијског намештаја 11 фаза“ са њим.

Одговорно лице Наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке о 
избору најповољније понуде, те је на основу законског овлашћења донело Одлуку о 
избору најповољније понуде којом се понуда број 328/15 од 13.10.2015. године,

Набавка добра -  канцеларијског 
намештаја -  II фаза (СРУ 39130000Ј

Јавна набавка 6/2015
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понуђача „ЈУГООПРЕМА“ ДОО из Крушевца, ул.Кнеза Милоша бр.3/1, 37000 
Крушевац, ПИБ: 100477466, матични број: 17008129, бира као најповољнија.

Јавна набавка " Набавка добра - канцеларијског намештаја II фаза" за
потребе Основног суда у Алексинцу (СРУ 39 1 3 0 0 0 0 ) предвиђена је је Планом јавних 
набавки Основног суда у Алексинцу за 2015. годину. Средства су обезбеђена 
додељеном апропријацијом за^2015. годину, као и добијеном сагласношћу 
Министарства правде бр.401-00-512/2015-18/2 од 23.09.2015. године.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке понуђач може наручиоцу 
поднети захтев за заштиту права 
у року од 5 дана од дана пријема исте.
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