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Наручилац: 
Студентски центар у 

Крагујевцу 

Адреса: Радоја Домановића број 1 

Место: 34000 Крагујевац 

 

 

  

         На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл.гласник РС'', бр. 124/12, 14/15 и 68/15 

– у даљем тексту Закон), одредби Решења Републичке комисије за заштиту права у поступцима 

јавних набавки број 4-00-2083/2015 од 30.09.2015. год., код наручиоца - Студентског центра у 

Крагујевцу примљено под бр. 736 од 15.10.2015. год., - којим се усваја захтев за заштиту права 

понуђача као подносиоца, поднет 21.07.2015. год. и делимично поништава поступак јавне набавке 

мале вредности добара бр.08/15 под називом: Набавка кухињске опреме за потребе Студентског 

центра у Крагујевцу, у делу стручне оцене понуда и доношења Одлуке о додели уговора бр.591 од 

15.07.2015. год., и сходно Извештаја о поновљеној стручној оцени понуда Комисије за јавну 

набавку, бр.794 од 20.10.2015.год, дана 20.10.2015. године доноси се 

 

О Д Л У К А 

о додели уговора   

  

1) У поступку јавне набавке мале вредности  за набавку добара бр.08/15 под називом: Набавка 

кухињске опреме за потребе Студентског центра у Крагујевцу, изабрана је прихватљива 

понуда бр. 539 од 07.07.2015. год, понуђача „Фриго Жика“ доо, 22400 Рума, Краљевачка бб, 

са којим ће се у складу са прихваћеним моделом уговора закључити Уговор о јавној 

набавци. 

 

2) Ова одлука објавиће се на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца у року од 

од 3 (три) дана од дана доношења, сагласно члану 108. став 5. Закона о јавним набавкама 

(''Сл. гласник РС'', бр. 124/12, 14/15 и 68/15). 

 

3) Против ове одлуке може се поднети захтев за заштиту права у року од 5 (пет) дана од дана 

објављивања одлуке на Порталу јавних набавки, сагласно члану 149. став 6. Закона о 

јавним набавкама (''Сл.гласник РС'', бр. 124/12 , 14/15 и 68/15). 

 

4) Ову одлуку доставити: комисији за јавну набавку, финан.економској служби и правној 

служби. 

 

Образложење  

  

 На основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 506 од 29.06.2015. 

године, члана 31. став 1. тачка 8. и члана 39. Закона спроведен је поступак јавне набавке мале 

вредности, за набавку добара бр. 08/15 под називом: Набавка кухињске опреме за потребе 

Студентског центра у Крагујевцу. 

 

А. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ:  

1. Назив наручиоца: Студентски центар у Крагујевцу 

2. Адреса наручиоца: Крагујевац ул. Радоја Домановића бр. 1. 

3. Редни број јавне набавке: 08/15. 

4. Предмет јавне набавке је набавка добара под називом: Набавка кухињске опреме за 

потребе Студентског центра у Крагујевцу. 

 Назив и ознака из општег речника набавки:  

39220000 Кухињска опрема, предмети за домаћинство и потрепштине за 

угоститељство 

5. Врста поступка јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности. 

6. У складу са одредбама члана 64. став 1. Закона одређена је процењена вредност јавне 

набавке добара број 08/15, без пореза на додату вредност. Процењена вредност јавне 

набавке предметних добара износи укупно: 3.000.000,00 динара без ПДВ-а.  

7. Средства за реализацију јавне набавке добара број 08/15 у поступку јавне набавке мале 

вредности у укупном износу од 3.000.000,00 динара без ПДВ-а, што са обрачунатим 

ПДВ-ом укупно износи 3.600.000,00 динара, обезбеђена су из следећих извора:  

- Укупна бруто предрачунска вредност у износу од 3.600.000,00 динара са ПДВ-ом, из  

буџета Републике Србије, планирана Програмом расподеле инвестиционих средстава у 

Министарству просвете, науке и технолошког развоја за 2015. годину број 401-00-

35/2015-05 од 16.01.2015. године у оквиру Програма 2007 – Подршка у образовању 

ученика и студената - Пројекат 0005 Модернизација инфраструктуре установа 

студентског стандарда – економска класификација 512 – машине и опрема, у сврху 

реализације пројекта – програмске позиције: „Набавка кухињске опреме“. 
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Предметна набавка дефинисана је планским актима Студентског центра у Крагујевцу: 

Финансијским планом за 2015. годину бр. 3266 од 16.12.2014. године, на позицији 512 – опрема, 

конто: 512250 – Опрема за домаћинство и угоститељство и Планом набавки за 2015.годину број 67 

од 26.01.2015. године под редним бројем 1.1.9.  

         8. Критеријум за доделу уговора у поступку јавне набавке добара бр. 08/15, сагласно члану 

85. став 1. тачка 2. Закона је најнижа понуђена цена. Елемент критеријума на основу кога 

наручилац врши избор најповољније понуде у ситуацији када постоје две или више понуда са истом 

понуђеном ценом је краћи рок испоруке. 

   

Б.  ПРОЦЕДУРА ЈАВНЕ НАБАВКЕ, ОЦЕНА И РАНГИРАЊЕ ПОНУДА: 

1.  У складу са одредбама важећег Закона, позив за подношење понуда у поступку јавне набавке 

мале вредности добара бр. 08/15 и конкурсна документација објављени су дана 29.06.2015. године 

на Порталу јавних набавки и Интернет страници наручиоца www.studentskicentar-kg.rs/nabavke, а 

истовремено је позив за подношење понуда (са напоменом потен.понуђачима, да је уз конкурсну 

документацију доступан на Порталу ЈН и Интернет страници наручиоца) упућен директно 

телефонским путем, одн. тел.факсом и следећим  потенцијалним понуђачима:  
� „Омнипромет“ д.о.о Београд, Гаврила Принципа 75, Телефон/факс: 011 7620-484,емаил:prodaja@ 

omnipromet.rs 
� „Елимсс лине“ д.о.о. Крагујевац, Петра Драпшина 4, Телефон/факс: 034/326-034, емаил: elmiss@ptt.rs 
� „Фриго Жика – Соко“ д.о.о Рума, Краљевачка бб, Тел/факс: 022 430-444 

Рок за достављање понуда утврђен позивом за подношење понуда био је закључно са 29.04. 2015. године до 
12:00 часова. 

 

2. Приспеле понуде понуђача: 

        Комисија задужена за спровођење јавне набавке је констатовала да су на адресу   

        наручиоца у наведеном року за подношење понуда, приспеле понуде следећих понуђача и то: 

 

 Неблаговремене понуде поднели су следећи понуђачи: 

Табела 1 

 

Ред. 

број 

Назив, седиште и облик 

организовања понуђача 

Деловодни број под 

којим је понуда 

уписана 

Датум 

подношења 

понуде 

Време 

1. / / / / 

 

Благовремене понуде поднели су следећи понуђачи, према редоследу пријема: 

Табела 2 

 

Ред. 

број 

Назив, седиште и облик 

организовања понуђача 

Деловодни број под 

којим је понуда 

уписана 

Датум 

подношења 

понуде 

Време 

1. „Фриго Жика“доо Рума 539 07.07.2015. 10:10 

2. „Frigotherm“доо Београд 540 07.07.2015. 10:10 

3. „Elmiss Line“доо Крагујевац 543 07.07.2015. 10:20 

4. „Омнипромет“доо Београд 545 07.07.2015. 11:30 

Поступак отварања понуда је спроведен одмах по истеку рока за достављање понуда, дана 

07. 07. 2015. године са почетком у 12:30 часова, а окончан је истог дана у 13:20 часова.  

          Отварању понуда, на основу предатог пуномоћја присуствовли су овлашћени представници 

понуђача: „Elmiss Line“доо Крагујевац и „Омнипромет“доо Београд. Записник о отварању понуда 

број 546 од 07.07.2015. године, који је вођен у свему сагласно члану 104. Закона о јавним 

набавкама (''Сл.гласник РС'', бр. 124/12 и 14/15), понуђачима је послат препорученом поштом са 

повратницом истог дана, односно достављен је у законском року од 3 (три) дана рачунајући од дана 

отварања понуда. Неблаговремених понуда није било. 

Поступање наручиоца у поступку заштите права 

Наручилац је у у поступку јавне набавке мале вредности бр. 08/15, по предмету набавке 

добара, под називом: Набавка кухуињске опреме за потребе Студентског центра у Крагујевцу, 

донео Одлука о додели уговора бр. 591 од 15.07.2015.год., на основу које је поднет захтев за 

заштиту права подносиоца, понуђача „Фриго Жика“доо, 22400 Рума, Краљевачка бб, примљен код 

наручиоца установе Студентски центар у Крагујевцу бр. 596 од 21.07.2015. год., а којим се 

оспорава Одлука о додели уговора бр. 591 од 15.07.2015.год. Наручилац је у прописаном року 

предузео све законске радње и  благовремено доставио Управи за јавне набавке - Комисија за 

заштиту права у поступцима јавних набавки, Одговор на захтев за заштиту права број 610 од 

23.07.2015.год., који је надлежни орган за решавање по захтеву примио 24.07.2015.год. (доказ 

повратница о достави документације).  

Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки, решавајући о захтеву 

за заштиту права подносиоца „Фриго Жика“доо, 22400 Рума, Краљевачка бб, матични број 

08441995, донела је Решење број 4-00-2083/2015 од 30.09.2015. год., у Студентском центру у 

Крагујевцу примљено под бр. 736 од 15.10.2015. год., - којим се усваја захтев за заштиту права 
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напред наведеног подносиоца и делимично поништава поступак предметне јавне набавке у делу 

стручне оцене понуда и доношења Одлуке о додели уговора бр.591 од 15.07.2015.године. 

Поступајући у свему према налогу из датог решења Републичке комисије за заштиту права у 

поступцима јавних набавки, Комисија за стручну оцену понуда је дана 20.10.2015. год. извршила 

проверу фазе стручне оцене понуда и сходно томе, а ради отклањања пропуста, поново детаљно 

разматрала све приспеле понуде упредметном поступку набавке и у поновљеном поступку стручне 

оцене понуда, дана 20.10.2015.године, утврдила следеће: 

 

3. Преглед и оцена понуда: 

3.а. неприхватљиве понуде су:  

1) понуда бр. 540 од 07.07.2015.год. понуђача „Frigotherm“доо Београд  

• понуђена цена:  2.585.450,00 дин. (без ПДВ-а) 

• рок испоруке: 30 дана  

• услови плаћања: 40% аванс, остатак 45 дана од дана пријема коначног рачуна 

• рок важења понуде: 30 дана 

• гаранција квалитета: 24 месеци  

која је неприхватљива због следећег:  
- У понуди недостаје валидно попуњен образац Прилог број 16 Образац изјаве понуђача о посети локације. 
- Недостаје списак најважнијих испоручених добара за период од претходне три године. 
- Недостаје каталог производа или извод из каталога произвиђача опреме.  
- Недостају цертификати о квалитету производа и атести. 
- Недостаје доказ да за исопручену опрему има обезбеђен овлашћен сервис. 
- Неодстаје цертификат о усаглажености система менаџмента квалитета са захтевима стандарда СРПС ИСО 
9001:2008 који се односи на целу организацију за област која је предмет набавке. 
 

2)понуда бр. 543 од 07.07.2015.године понуђача „Elmiss Line“доо Крагујевац 

� понуђена цена: 2.589.177,00 динара без ПДВ-а 

� рок испоруке: 25 дана 

� услови плаћања: 40% аванс, остатак 45 дана од дана пријема коначног рачуна 

� рок важења понуде: 30 дана 

� гаранција квалитета: 24 месеци    

која је неприхватљива због следећег:  
- Димензије за понуђену конвекто пећ не одговоарају димензијама траженим у спецификацији. 
- Димензије понуђеног замрзивача не одговарају димензиијама траженим у спецификацији. 
- Дебљина изолације замрзивача је мања од тражених у спецификацији. 
- Снага мотора понуђеног замрзивача је већа од снаге мотора траженог у спецификацији. 
- Димензија љуштилице за кртоласто поврће и лук капацитета 18 кг не одговоара димензијама траженим у 
спецификацији. 
 

          3.б. прихватљиве понуде су: 

 

1) понуда бр. 539 од 07.07.2015.године понуђача „Фриго Жика“доо Рума 

� понуђена цена: 2.853.500,00 динара без ПДВ-а 

� рок испоруке: 30 дана 

� услови плаћања: 40% аванс, остатак 45 дана од дана пријема коначног рачуна 

� рок важења понуде: 35 дана 

� гаранција квалитета: 24 месеци    

У поновљеном поступку стручне оцене понуда, Комисија за стручну оцену понуда је у 

Прилогу број 3 конкурсне документације под називом Спецификација предмета набавке, на страни 

6 од 44 конкурнсне документације, на позицији II Миксер за тесто - комада 1, констатовала да за ту 

позицију нису уписане цене понуђеног добра (ни јединична ни укупна цена), а да је на основу 

укупне понуђене цене (у коначном збиру понуде) уочена разлика, која би могла бити јединична 

цена предметног добра. 

С обзиром да је у питању рачунска грешка, комисија се, на основу члана 93. став 1. Закона о јавним 

набавкама („сл.гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), обратила дана 19.10.2015. год. - путем e-

mail.a понуђачу, да се о истој изјасни, одн. да јединичну цену предметног добра достави у што 

краћем року,  не дужем од 24 часа од пријема захтева, како би се предметни поступак набавке 

окончао ефикасно и у складу са законом. 

Понуђач је на основу упућеног захтева, истог дана 19.10.2015.год., такође путем e-mail.a, 

доставио наручиоцу Сагласност за исправку рачунске грешке бр.306 од 19.10.2015.год, што је код 

наручиоца заведено у деловоднику јавних набавки под бр.773 од 19.10.2015.год.. 

 

2)понуда бр. 545 од 07.07.2015.године понуђача „Омнипромет“доо Београд 
� понуђена цена: 2.993.800,00 динара без ПДВ-а 

� рок испоруке: 30 дана 

� услови плаћања: 40% аванс, остатак 45 дана од дана пријема коначног рачуна 

� рок важења понуде: 30 дана 

� гаранција квалитета: 24 месеци  од дана примопредаје  
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Наведене понуде у потпуности испуњавају све обавезне и додатне услове из Закона о 

јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Конкурсне документације и све 

техничке спецификације. 

 

4. Рангирање прихватљивих понуда: 

 

Сагласно члану 85. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'', бр. 

124/12, 14/15 и 86/15) за оцену понуда примењује се критеријум – најнижа понуђена цена. 

Елемент критеријума на основу кога наручилац врши избор најповољније понуде у ситуацији 

када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом је краћи рок испоруке.  

По основу стручне оцене понуде и методологије за доделу пондера и напред наведених 

елемената критеријума, извршено је рангирање прихватљивих понуда на следећи начин  

 

5.    Предлог комисије за јавну набавку: 

  

 Поступак поновљеног разматрања, стручне оцене и рангирање понуда за реализацију 

предметне јавне набавке добара, Комисија за јавну набавку окончала је дана 19.10.2015.године у 

10:45 часова. 

 У поступку поновљене стручне оцене понуда ради отклањања учињених пропуста на које је 

указала Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки Решењем број 4-00-

2083/2015 од 30.09.2015. год, према критеријуму најниже понуђене цене, а све садржано у датом  

Извештају о поновљеној стручној оцени понуда бр. 794 од 20.10.2015.године сачињеног у складу са 

чланом 105. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), предлаже се 

директору Студентског центра у Крагујевцу доношење одлуке о додели уговора и закључење 

уговора за јавну набавку добара у поступку јавне набавке мале вредности број 08/15 по предмету: 

Набавка кухињске опреме за потребе Студентског центру у Крагујевцу, са понуђачем: „Фриго 

Жика“доо, 22400 Рума, Краљевачка бб, чија је понуда бр. 539 од 07.07.2015. год. прихватљива и 

који ће предметну набавку реализовати : 

 

а) самостално б) заједничка понуда/група 

понуђача 

в) са подизвођачем 

(напмена: начин реализације је болдован и подвучен) 

 

Са изнетих разлога, овлашћено лице наручиоца – директор Студентског центра у 

Крагујевцу, у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама (''Сл.гласник РС'', бр. 124/12, 14/15 

и 68/15) - доноси одлуку као у диспозитиву. 

   

  Поука о правном леку: Против ове одлуке може се поднети захтев за заштиту права у 

року од 5 (пет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки, сагласно члану 149. 

став 6. Закона о јавним набавкама (''Сл.гласник РС'', бр. 124/12, 14/15 и 68/15). 

          

 Подносилац захтева за заштиту права је дужан да приликом подношења захтева за заштиту 

права, уплати законом прописан износ таксе из члана  156. Закона о јавним набавкама (''Сл.гласник 

РС'', бр. 124/12, 14/15 и 68/15), на текући рачун Корисника: буџет Републике Србије; Број рачуна 

840-30678845-06; Шифра плаћања: 153 или 253; Позив на број: подаци о броју или ознаци јавне 

набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права; Сврха: такса за ЗЗП, назив наручиоца, 

број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права; назив уплатиоца, 

односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе; потпис 

овлашћеног лица банке. 

         

 Детаљно упутство о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права, погледати и на 

сајту Републичке комисије за заштиту права, Упутство о уплати таксе, где су дати и примери 

правилно попуњених потврда о извршеној уплати (http://www.kjn.gov.rs/). 

 

у Крагујевцу 

дана 20.10.2015. године 

Наручилац: 

СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ 

директор 

________________ 

Млађан Димитријевић 

 

Ред. 
Бр. 

ПОНУЂАЧ 
БРОЈ ПОНУДЕ 
из Табеле 2 

ПОНУЂЕНА ЦЕНА  
без ПДВ-а 

ПОНУЂЕНА ЦЕНА 
са ПДВ-ом 

1. 
„Фриго Жика“доо Рума 539 2.853.500,00 дин. 3.424.200,00 

2. 
„Омнипромет“доо Београд 545 2.993.800,00 дин. 3.592.560,00 
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у Крагујевцу 

дана 15.07.2015. године 

 

 

Наручилац: 

 

СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ 

директор 

________________ 

Млађан Димитријевић 

 


