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Bисока школа ликовних и примењених 
уметности струковних студија 
 
Место: Београд 
Ул. Панте Срећковића бр. 2 
 
Деловодни број :  
Датум:  14.10. 2016.год. 
 

 
 
На основу члана 108. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/12, 14/15 
и 68/15, у даљем тексту: Закон), доноси се: 
 

О Д Л У К А 
о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности 

 редни број 1/ 2016 
 
 

1. Уговор о јавној набавци добара – топловодног котловског постројења по спроведеној процедури 
у поступку јавне набавке мале вредности редни број 1/2016 додељује се понуђачу: 

 
„DABICIOM Co” doo Београд, Варовничка бр. 1, Мат. 20002115, Пиб: 103686398 
 

са понудом заведеном под бр. 30/6  (понуда број 494 од 12.19.2016. године).  
 

2. Уговором са изабраним понуђачем из става 1. ове одлуке утврдиће се услови испоруке 
предметних добара у свему према понуди: 

Укупна цена (без ПДВ-а): 689.869,00 . динара; 
Рок испоруке: 15  календарских дана од дана наруџбине; 
Гарантни рок: 24  месеци од дана испоруке предметних добара за мех.ел.компонене; 6 год. За тело 
котла и 5 год за уграђену опрему 
Рок плаћања: 15 дана од дана службеног пријема исправно испостављеног рачуна за испоручена 
добра и то: 50% тј. 413.921,40 дин. са пдв на име аванса, а остатак тј. 413,921,40 дин. са пдв у року од 
15 а најкасније 45 дана од дана испоруке добара 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Наручилац је дана 03.10.2016. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале 
вредности за набавку добара – топловодног котловског постројења.  редни број јавне набавке 
1/2016.  
Решењем  број  30/2 од 03.10.2016. године  образована је Комисија за јавну набавку са задатком да 
изради конкурсну документацију, огласе о јавним набавкама, измене и допуне конкурсне 
документације, додатне информације или објашњења у вези са припремањем понуда или пријава, 
отвори, прегледа, оцени и рангира понуде, сачини писани извештај о стручној оцени понуда, 
припреми предлог одлуке о додели уговора, а ако се поступак обустави да припреми предлог одлуке 
о обустави поступка јавне набавке, одлучи поводом поднетог захтева за заштиту права и предузима 
друге радње у поступку. 

 

Предметна набавка спроводи се у поступку набавке мале вредности. Позив за подношење понуда 
објављен је истовремено са конкурсном документацијом дана 05.10.2016. године на Порталу јавних 
набавки- 
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Укупан број поднетих понуда: 1 (једна) 
Поступак отварања понуда спроведен је дана 14.10.2016. године, у просторијама наручиоца Висока 
школа ликвоних  и примењених уметности струковних студија,  ул. Панте Срећковића бр.  у 13,00  
часова. Записником је констатовано да је благовремено, до истека рока за подношење понуда дана 
14.10.2016. године до 10,00 часова пристигла једна  понуда следећег понуђача: 
 

Редни 
број 

број под којим је 
понуда заведена 

назив или шифра понуђача датум 
пријема 

час 

1. 
 

494  Предузеће за трговину и услуге 
“DABICOM Co”  doo 

12.10.2016. 9,00 

Неблаговремених понуда није било. 
 

Приликом прегледа и оцене понуда, констатовано је да је наведена  понуда благовремена,  не 
садржи недостатке у смислу члана 106. ЗЈН, одговарајућа је , не ограничава нити условљава права 
наручиоца или обавезе понуђача али вреднос са пдв прелази износ процењене вредности. С 
обзиром да  се из сопствених средстава може обезбедити износ пдв –а  понуда  се може  сматрати 
ПРИХВАТЉИВОМ у смислу члана 3. став 1. тачка 33) ЗЈН: 

 
Рачунска исправност понуда 
Утврђено је да пристигла прихватљива понуде не садрже рачунске неправилности. 
 
Критеријум за оцењивање понуде је  најнижа понуђена цена   
Тачком 5.16 Конкурсне документације у предметном поступку као критеријум за доделу уговора 
одређен је критеријум „најнижа понуђена цена“. 
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана 
понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок. У случају истог понуђеног гарантног 
рока, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке. 
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Цена по 
јединици 
мере (у 

динарима 
без ПДВ-а) 

Укупна цена (у 
динарима без 

ПДВ-а) 
(4*5) 

Цена по 
јединици 
мере (у 

динарима 
са ПДВ-ом) 

Укупна 
цена (у 

динарима 
са ПДВ-ом) 

(4*7) 

(1) 
(2) (3) (4) 

(5) (6) (7) (8) 

1.  КОТАО ШУКОМ 
ВЕНТ КОМ 1 

689.869,00 689.869,00 827.842,00 827.842,00 

 
Укупно: 

 
689.896,00 

 
827.842,00 

   

 

Рок испоруке 15  календарских дана од дана наруџбине 

Рок плаћања  
 

15 дана од дана службеног пријема исправно 
испостављеног рачуна за испоручена добра и то: 50% тј. 
413.921,40 дин. са пдв на име аванса, а остатак тј. 
413,921,40 дин. са пдв у року од 15 а најкасније 45 дана од 
дана испоруке добара.  

Гарантни рок  24  месеци од дана испоруке предметних добара за 
мех.ел.компонене; 6 год. За тело котла и 5 год за уграђену 
опрему 



 3 

 
 
Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија: 
После стручне оцене понуда, констатује се да понуђене цене нису веће од упоредиве тржишне цене, 
па предлаже наручиоцу да уговор за јавну набавку добара – ТОПЛОВОДНО КОТЛОВСКО 
ПОСТРОЈЕЊЕ за потребе наручиоца, редни број 1/2016  додели: 
 
„DABICIOM Co” doo Београд, Варовничка бр. 1, Мат. 20002115, Пиб: 103686398 
 
са понудом заведеном под бр. .30/6 (понуда број 494  од 12.10.2016. године), са следећим 
елементима понуде: 

- укупна цена (без ПДВ-а): 689.869,00 . динара; 

- рок испоруке: 15  календарских дана од дана наруџбине; 

- гарантни рок 24  месеци од дана испоруке предметних добара; 

- рок плаћања: 15 дана од дана службеног пријема исправно испостављеног рачуна за 
испоручена добра и то: 50% тј. 413.921,40 дин. са пдв на име аванса, а остатак тј. 413,921,40 
дин. са пдв у року од 15 а најкасније 45 дана од дана испоруке добара. 

Изабрани понуђач извршава набавку самостално.                          
Изабрани понуђач извршава набавку самостално. 
 
Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог именоване Комисије за јавне набавке о избору 
најповољније понуде, те је на основу законског овлашћења донело одлуку о додели уговора како је 
наведено у диспозитиву одлуке. 
 
 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  
Против ове одлуке понуђач може наручиоцу поднети захтев за заштиту права у року од 5 дана од дана објаве 
на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца. 
 
 
 
 
 
 
        ДИРЕКТОР, Соња Влаховић, проф.сс 


