
Назив наручиоца: Установа Спортски центар“БОР“ у Бору 

Адреса: Зелени булевар бб, 19210 Бор  

Број :2214/2019 

Датум: 28.10.2019.године 

 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015 - даље: 

Закон), и  Извештаја Комисије о стручној оцени понуде  бр.2047-1/2019 од 23.10.2019. године, директор 

Установе спортски центар „БОР“ у Бору као представник Наручиоца, доноси: 

 

 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  ДОБРА- ОПРЕМА ЗА ДОМАЋИНСТВО  

 ЈНМВ БР.06/2019 

 

 

Уговор о јавној набавци се додељује понуђачу ОМНИПРОМЕТ д.о.о.Београд, Савски трг 7, 11000 

Београд, који је доставио понуду број 014/10-19 од 21.10.2019 године, код наручиоца заведена под 

бројем 2034/2019 од 22.10.2019 године укупне цене на паритету fco магацин Наручиоца исказана у 

динарима без ПДВ-а од 873.700,00 и укупне цене на паритету fco магацин Наручиоца исказана у 

динарима са ПДВ-ом од 1.048.440,00. 

Образложење 

 

Директор Установе Спортски центар „БОР“ у Бору је донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке 

мале вредности бр.1970/2019 од 08.10.2019. године, чији је предмет - Добра- Опрема за домаћинство –  

Подаци предмета јавне набавке бр. ЈНМВ 06/2019  Подаци о апропријацији у буџету, односно у 

финансијском плану за плаћање: Средства за наведену набавку су предвиђена  финансијским планом 

наручиоца на програм. класиф. 1301-0004, функција 810, позицији 305, економска класификација – 

конто/позиција 512251. 

 Набавка је планирана у Плану набавки под бројем 1.1.4 . 

Назив и ознака из општег речника набавки (ОРН) – 39710000- електрични апарати за домаћинство 

Предмет јавне набавке није обликован по партијама. 

Процењена вредност јавне набавке је 1.083.333 динара. 

Позив и конкурсна документација објављени су дана 15.10.2019.године на Порталу јавних набавки и на 

интернет страници Наручиоца http://www.sportskicentarbor.com/ 

Избор најповољније понуде је извршена применом критеријума „Најнижа понуђена цена“, за избор 

најповољнијег понуђача је  изабрана понуда која има најнижу вредност. 

Неблаговремено приспелих понуда није било. 

 

1. У поступку јавне набавке  учествовала су   два  понуђача и дали следеће услове: 

 Подаци из понуде 

Назив и седиште понуђача/ шифра 

понуђача 

ОМНИПРОМЕТ д.о.о. БЕОГРАД, Савски трг 7, 11000 Београд 

 

Заводни број понуде код Понуђача 014/10-19 од дана 21.10.2019.године 

Начин на који понуђач наступа самостално 

 Укупна цена на паритету fco 

магацин Наручиоца исказана у 

динарима  без ПДВ-а 

873.700,00  

Висина ПДВ-а 174.740,00 

Укупна цена цена на паритету fco 

магацин Наручиоца исказана у 

динарима са ПДВ-ом 

1.048.440,00 

Евентуални попусти које нуди 

понуђач 
/ 

 

Начин  и рок  плаћања по извршеној испоруци и пуштања у рад и извршеном квалитативном пријему 

добара  15 дана  ( не краћи од 15 дана) од дана пријема рачуна претходно исправно регистрованог у 

централном регистру  фактура Министарства финансија. 

http://www.sportskicentarbor.com/


 

 

Рок  и место испоруке и пуштање у рад: 30 дана од дана закључења уговора ( не може бити дужи од 30 

дана ) на паритету fco Наручиоца у Бору, Зелени булевар бб, 19210 Бор. 

 Квалитативни пријем  добара до 3 дана од дана испоруке и пуштања у рад. 

Уколико се на добрима уочи било какав недостатак због грешке у изради или лошег квалитета Наручилац  је  

дужан да достави писану рекламацију Испоручиоцу који је у обавези да изврши замену рекламираног добра 

новим добром истог квалитета у року до 30 дана од дана подношења  рекламације ( не дужи од 30 дана). 

Гарантни рок: по гаранцији произвођача од дана сачињавања Записника о квалитативном пријему. 

Рок важења понуде: 30 дана од дана отварања понуда (не краћи од 30 дана).  

Уз понуду су приложени докази о испуњености обавезних услова из члана 75.  став 1.) до 4.) ЗЈН, 

докази о додатним условима  из члана 76. ЗЈН  као и сви обрасци и тражени  прилози наведени у 

конкурсној  документацији. 

Напомена понуђача: Нема. 

 

 Подаци из понуде 

Назив и седиште понуђача/ шифра понуђача 
FRIGOTHERM  d.о.о., Кнеза Мутимира 4, 11050 

Београд 

Заводни број понуде код Понуђача 428/19 од дана 21.10.2019. године 

Начин на који понуђач наступа самостално 

 Укупна цена  цена на паритету fco магацин 

Наручиоца исказана у динарима  без ПДВ-а 
952.000,00 

Износ  ПДВ-а 190.400,00 

Укупна цена  цена на паритету fco магацин 

Наручиоца исказана у динарима са ПДВ-ом 
1.142.400,00 

Евентуални попусти које нуди понуђач / 

 

Начин  и рок плаћања по извршеној испоруци и пуштања у рад и извршеном квалитативном пријему 

добара  15 дана  ( не краћи од 15 дана) од дана пријема рачуна претходно исправно регистрованог у 

централном регистру  фактура Министарства финансија. 

Рок  и место испоруке и пуштање у рад: 30 дана од дана закључења уговора ( не може бити дужи од 30 

дана ) на паритету fco Наручиоца у Бору, Зелени булевар бб, 19210  Бор. 

 Квалитативни пријем  добара до 3 дана од дана испоруке и пуштања у рад. 

Уколико се на добрима уочи било какав недостатак због грешке у изради или лошег квалитета Наручилац  је  

дужан да достави писану рекламацију Испоручиоцу који је у обавези да изврши замену рекламираног добра 

новим добром истог квалитета у року до 30 дана од дана подношења  рекламације ( не дужи од 30 дана). 

 

Гарантни рок: по гаранцији произвођача од дана сачињавања Записника о квалитативном пријему. 

Рок важења понуде: 30  дана од дана отварања понуда (не краћи од 30 дана).   

Уз понуду су приложени докази о испуњености обавезних услова из члана 75.  став 1.) до 4.) ЗЈН, 

докази о додатним условима  из члана 76. ЗЈН  као и сви обрасци и тражени  прилози наведени у 

конкурсној  документацији. 

Напомена понуђача: Нема. 

 

2. Комисија је саставила ранг листу прихватљивих понуда применом критеријума ,,најнижа 

понуђена цена“ за доделу уговора: 

 

Ред. 

бр. 

Назив  и седиште понуђача/ шифра понуђача Укупна цена на паритету fco магацин 

Наручиоца исказана у динарима  без 

ПДВ-а 

1. ОМНИПРОМЕТ д.о.о. БЕОГРАД, Савски трг 7, 

11000 Београд 

873.700,00 

2.  FRIGOTHERM  d.о.о., Кнеза Мутимира 4, 11050 

Београд 

952.000,00 

 

 

 



3. Комисија за јавну набавку је по спроведеном оцењивању и рангирању понуда,  констатовала да је 

најповољнију понуду за набавку Добра - Опрема за домаћинство бр. ЈНМВ 06/2019  дао понуђач:  

ОМНИПРОМЕТ д.о.о. БЕОГРАД, Савски трг 7, 11000 Београд,  укупна цена на паритету fco магацин 

Наручиоца исказана у динарима  без ПДВ-а  873.700,00 и укупна цена  на паритету fco магацин Наручиоца 

исказана у динарима са ПДВ-ом 1.048.440,00. 

 

Комисија за јавну набавку предлаже Наручиоцу – директору Установе Спортски центар „БОР“  у Бору,  да се 

уговор о јавној набавци Добра- Опрема за домаћинство  бр. ЈНМВ 06/2019, додели понуђачу: 

ОМНИПРОМЕТ д.о.о. БЕОГРАД, Савски трг 7, 11000 Београд  , који је доставио понуду укупне  ценe на 

паритету fco магацин Наручиоца исказана у динарима  без ПДВ-а  873.700,00 и  укупне цене  на паритету fco 

магацин Наручиоца исказана у динарима са ПДВ-ом 1.048.440,00. 

 

У складу са изнетим директор Установе Спортски центар „БОР“ у Бору прихватио је предлог дат у 

Извештају о стручној оцени понуда па је на основу чл.108. Закона о јавним набавкама одлучено као у 

диспозитиву. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 

Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од 5 дана од дана објављивања на 

Порталу јавних набавки. 

Захтев за заштиту права се подноси наручиоцу а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за 

заштиту права у поступцима јавних набавки у складу са чланом 149. Закона. 

                         

                                                                                                                              Установа Спортски центар „БОР“ 

   У Бору:   

 28.10.2019.године                                                                                                              директор 

         ________________________________    

                                                                                                                                 Бојана Длбокић Дубочанин      


