
 
Наручилац 

Дом за душевно 
оболела лица „Чуруг“  

 
Адреса 

Чуруг, Краља Петра 
Првог број 1 

 
Место 

Чуруг 

 
Број одлуке 

01-  1295-8/19, јн 
број 10/19, јнмв 
бр. 9 

 
Датум 

17.09.2019. 

 
На основу члана 108. И 112.Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/12, 14/2015, 
68/2015), и Извештаја о стручној оцени понуда број 01-1295 -7/19, ВД Директор-а Дома за душевно 
оболела лица „Чуруг“ доноси:  

О Д Л У К У  
о додели уговора : јавна набавка мале вредности добара 

Опрема за вешерај и кухињу 
 

          УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ СЕ ДОДЕЉУЈЕ ПОНУЂАЧУ Фриготерм ДОО ,Кнеза 
Мутимира 4, Београд, број понуде 01-1295-5/19 од дана 16.09.2019.у 10,15 часова. 
 

О б р а з л о ж е њ е 

 Наручилац је дана 06.09.2019. године донео одлуку о покретању поступка јавне набавке 
мале вредности добара-Опрема за вешерај и кухињу, Јавна набавка број 10/19, јнмв број 
9/2019. За наведену јавну набавку наручилац је објавио позив за подношење понуда на Порталу 
јавних набавки и на свом сајту дана 06.09.2019.године. 
Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда број: 
01- 1295-6/19 од дана: 16.09.2019.године, Комисија за јавну набавку приступила је стручној оцени 
понуда и сачинила извештај о истом број: 01-1295-7/19, од дана: 17.09.2019.године 
Комисија за јавне набавке је констатовала следеће: 

1) Подаци о јавној набавци: 

 
Предмет јавне набавке 

 
Набавка добара- опрема за вешерај и 
кухињу (по спецификацији) 

ОРН ОРН  
39112100 трпезаријске столице 
39143200 намештај за трпезарију 
39143210 столови за ручавање 
39711000 електрични апарати за 
домаћинство 
39711300 електро термички уређаји 
42716000 машине за прање 
рубља,хемијско чишћење и сушење 

 
Редни број јавне набавке јн број 10/19, јнмв бр. 9 

Процењена вредност јавне набавке  
(без ПДВ-а) 3.641.666,00    динара 

Вредност уговора о јавној набавци  (без 
ПДВ-а)/           3.632.420,00  динара 

Вредност уговора о јавној набавци (са 
ПДВ-ом)      4.358.904,00 динара 

 



 
Критеријум за избор најповољније понуде: 
Оцењивање и рангирање понуда заснива се на следећем критеријуму НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА 
ЦЕНА . Уколико у две или више понуда понуђена цена буде иста наручилац ће донети 
одлуку да уговор додели понуђачу који је понудио краћи рок испоруке. 
 
У поступку јавне набавке је учествовалo ЈЕДАН понуђач 
 

1) Укупан број поднетих понуда: ЈЕДНА 

Назив/име понуђача 

Фриготерм ДОО ,Кнеза Мутимира 4, 
Београд, број понуде 01-1295-5/19 од дана 
16.09.2019.у 10,15 часова. 

 
 

2) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене, разлози за њихово 
одбијање и понуђена цена тих понуда: НИЈЕ БИЛО ПОНУДА КОЈЕ ТРЕБА ОДБИТИ. 
 

3) Критеријум за оцењивање понуде је  „најнижа понуђена цена“. 

  Назив/име понуђача Понуђена цена (без ПДВ-а) у динарима  

Фриготерм ДОО ,Кнеза Мутимира 4, 
Београд, број понуде 01-1295-5/19 од дана 
16.09.2019.у 10,15 часова. 

3.632.420,00  динара 

 
 

4) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија: 
 

Комисија, после стручне оцене понуда, констатовала је да је најповољнија понуда 
понуђача 
 

Фриготерм ДОО ,Кнеза Мутимира 4, Београд, број понуде 01-1295-5/19 од дана 16.09.2019.у 10,15 
часова. 
и предложила наручиоцу његов избор, а који је овлашћено лице наручиоца доношењем ове 
Одлуке и прихватило, те понуђача којег је Комисија за јавну набавку предложила, и изабрао за 
понуђача коме додељује уговор о јавној набавци . 

 Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача: 
да                                             

 
 
На основу изнетог одлучено као у диспозитиву. 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  
Против ове одлуке понуђач може                                         
поднети захтев за заштиту права  
у року од 5 дана од објављивању на Порталу јавних набавки. 
Захтев се подноси наручиоцу  а копија с истовремено доставља Републичкој комисији 
за заштиту права у поступцима јавних набавки                            

 
ВД Директор-а Дома 

                                                     Мирослав Кресић, dipl.есс.   
Доставити : 
Понуђачу, а/а 

×  


