ДОМ ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ
“ ПЕТАР РАДОВАНОВИЋ“
УЖИЦЕ, Немањина 52
Број: 369/2019
Дату: 02.04.2019.године

На основу члана 107. и 108. Закона о јавним набавкама ( „ Сл.гласник РС“ број
124/2014, 14/15 и 68/15) и Извештаја комисије за јавну набавку бр. 368/2019 од
02.04.2019.године у поступку јавне набавке добара- одећа и обућа , редни број јавне
набавке 1.1.4/2019, в.д. директор Дома за децу и омладину „ Петар Радовановић“ Ужице из
Ужица, Немаљина 52 доноси
ОДЛУКУ
О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
јавна набавка добара – одећа и обућа
број ЈН 1.1.4/2019, обликована по партијама

Оквирни споразум за партију 1. Разна одећа

додељује се понуђачу СТР „ ШУМАДИЈА-В“
Николе Пашића 35, Ужице матични број:61143513, ПИБ : 106719437, на основу понуде
понуђача бр. 1 од 27.03.2019.године.

Оквирни споразум за партију 2. Спортска одећа и обућа додељује се понуђачу

„ SPORT
VISION“ доо Београд, Милентија Поповића 5 в , матични број:17380516, ПИБ : 100139481,
на основу понуде понуђача број 802 од 28.03.2019.године

Оквирни споразум за партију 3. JEANS одећа додељује се понуђачу СТКР „ ЈЕРЕМИЧАК“
Димитрија Туцовића бр.51,Ужице матични број: 54902026, ПИБ : 101501170, на основу
понуде понуђача број 3 од 29.03.2019.године.

Оквирни споразум за партију 4. Обућа додељује се понуђачу : „HIT SHOP” doo, Димитрија
Туцoвића 57, Ужице, матични број:20316209, ПИБ : 105120822 , на основу понуде понуђача
број 1 од 27.03.2019.године
Образложење
На основу Плана јавних набавки за 2019. годину, директор Дома за децу и омладину
„ Петар Радовановић “ Ужице донео је Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале
вредности , заводни број одлуке 130-1/2019 од 27.03.2019. године, за набавку добара – одећа
и обућа за децу смештену у дому, ознака и назив из Општег речника набавки: одећа, обућа,
пртљаг и прибор (18000000), бр.ЈН 1.1.4/2019.
За предметну јавну набавку наручилац је објавио, на Порталу јавних набавки и на
интернет страници наручиоца www.dompruzice.org.rs , Позив за подношење понуда и
Конкурсну документацију - дана 19.03.2019. године и Измену конкурсне документације и
Обавештење о продужетку рока за подношење понуда -дана 22.03.2019.године.
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспеле су 4 (четири)
понуде .
Комисија за јавну набавку је спровела поступак отварања понуда и извршила стручну
оцену понуда и сачинила извештај о истом.
У Извештају о стручној оцени понуда број 368/2019 од 02.04.2019.године Kомисија за
спровођење поступка јавне набавке је констатовала следеће :
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А. ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ:

1. Назив Наручиоца: Дом за децу и омладину „ Петар Радовановић“ Ужице
Адреса Наручиоца: Ужице, Немањина 52

2. Редни број јавне набавке 1.1.4/2019
3. Предмет ЈН је набавка добара – одећа и обућа за потребе Дома за децу и омладину „
Петар Радовановић“ Ужице: обликована у 4 (четири ) партије, и то :
Партија 1. Разна одећа .
Назив и ознака из општег речника набавке: одећа, обућа, пртљаг и прибор
(18000000 ), Одећа за спољне услове(18200000), Одевни предмети (18300000)
Партија 2 –Спортска одећа и обућа.
Назив и ознака из општег речника набавке:Спортска одећа (18412000) Спортска
обућа(18820000)
Партија 3 – JEANS одећа.
Назив и ознака из општег речника набавке: Одећа за спољне услове (18200000)
Партија 4. Обућа.
Назив и ознака из општег речника набавке: Обућа, осим спортске и заштитне
(18810000)
4. Врста поступка ЈН: јавна набавка мале вредности обликована по партијама, од 1 до 4.
Поступак је спроведи ради закључења оквирног споразума са једним понуђачем за
сваку партију посебно, на период важења од 1 (једне) године.
Наручилац ће по потребама закључивати појединачне уговоре о јавној набавци и/или
издавати наруџбенице, из оквирног споразума
5. Укупна процењена вредност набавке за све партије износи 655.000,00 динара , а по
партијама :
Партија 1. Разна одећа ..................................................350.000,00 динара
Партија 2 –Спортска одећа и обућа............................160.000,00 динара
Партија 3 – JEANS одећа................................................55.000,00 динара
Партија 4. Обућа ............................................................90.000,00 динара
6.Критеријум избора најповољније понуде: најнижа понуђена цена.
Б. ПРОЦЕДУРА ЈАВНЕ НАБАВКЕ, ОЦЕНА И РАНГИРАЊЕ ПОНУДА:

Рок за достављање понуда утврђен позивом за достављање понуда био је закључно са
01.04.2019. године до 11,00 часова.
1.
Приспеле понуде понуђача:
Комисија задужена за спровођење јавне набавке је констатовала да су на адресу наручиоца
у наведеном року приспеле понуде следећих понуђача и то као:
Благовремене понуде поднели су следећи понуђачи, према редоследу пријема:
Ред.
број

1.

2.

Назив понуђача

„HIT SHOP” doo, Димитрија
Туцовића 57, Ужице
СТР „ ШУМАДИЈА-В“ Николе
Пашића 35, Ужице

Деоводни бр.
наручиоца

344/2019
29.03.2019.
348/2019

3.

СТКР „ ЈЕРЕМИЧАК“ Димитрија
Туцовића бр.51, Ужице

352/2019

4.

„ SPORT VISION“ доо Београд,
Милентија Поповића 5 в

353/2019

Датум
и
пријема

час

29.03.2019.
годин у 8,00
часова
29.03.2019.
године у 9,00
часова
01.04.2019.
године у 8,00
часова
01.04.2019.
године у 10,00
часова

Партије за које
конкурише

Партија бр. 4
Партија бр. 1

Партија бр. 3
Партија бр. 2

Неблаговремених понуда није било
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2. Стручну оцену понуда комисија је извршила дана 22.03.2018. године . Комисија је
приликом прегледа и оцењивања документације, односно понуде понуђача утврдила
следеће:
1. Партија 1. Разна одећа
Број поднетих понуда: 1( један)
Основни подаци о понуђачу и понуди и стручна оцена понуде:
1. Назив или шифра понуђача: СТР „ ШУМАДИЈА-В“ Николе Пашића 35, Ужице ,
матични број:61143513, ПИБ : 106719437
Број под којим је понуда заведена код наричиоца : 348/2019 од 29.03.2019.године
Број под којим је понуда заведена код понуђача: 1 од 27.03.2019.године
Понуђена цена без ПДВ-а: 342.508,33 динара
Понуђена цена са ПДВ-ом: 411.010,00 динара
Понуда понуђача је прихватљива у смислу члана 3. став 1. тачка 33) Закона. Понуђач је
приложио сву потребну документацију на основу које је утврђено да испуњава све обавезне и
додатне услове из члана 75. и 76. Закона и конкурсне документације и све техничке
спецификације.
Предлог Комисије за јавну набавку:
Комисија је предложила наручиоцу да за предметну партију закључи оквирни
споразум са наведеним понуђачем.
2. Партија 2. Спортска одећа и обућа
Број поднетих понуда: 1( један)
Основни подаци о понуђачу и понуди и стручна оцена понуде:
Назив или шифра понуђача: „ SPORT VISION“ доо Београд, Милентија Поповића 5 в
матични број:17380516, ПИБ : 100139481
Број под којим је понуда заведена код наричиоца : 353/2019 од 01.04.2019.године
Број под којим је понуда заведена код понуђача: 802 од 28.03.2019.године
Понуђена цена без ПДВ-а: 155.825,00 динара
Понуђена цена са ПДВ-ом: 186.990,00 динара
Понуда понуђача је прихватљива у смислу члана 3. став 1. тачка 33) Закона. Понуђач је
приложио сву потребну документацију на основу које је утврђено да испуњава све обавезне и
додатне услове из члана 75. и 76. Закона и конкурсне документације и све техничке
спецификације.
Предлог Комисије за јавну набавку:
Комисија је предложила наручиоцу да за предметну партију закључи оквирни
споразум са наведеним понуђачем.
3. Партија 3. JEANS одећа
Број поднетих понуда: 1 ( један)
Основни подаци о понуђачу и понуди и стручна оцена понуде:
1. Назив или шифра понуђача: СТКР „ ЈЕРЕМИЧАК“ Димитрија Туцовића бр.51, матични
број:54902026, ПИБ : 101501170
Број под којим је понуда заведена код наричиоца : 352/2019 од 01.04.2019.године
Број под којим је понуда заведена код понуђача: 3 од 29.03.2019.године
Понуђена цена без ПДВ-а: 50.908,00 динара
Понуђена цена са ПДВ-ом: 61.100,00 динара
Понуда понуђача је прихватљива у смислу члана 3. став 1. тачка 33) Закона. Понуђач је
приложио сву потребну документацију на основу које је утврђено да испуњава све обавезне
и додатне услове из члана 75. и 76. Закона и конкурсне документације и све техничке
спецификације.
Предлог Комисије за јавну набавку:
Комисија је предложила наручиоцу да за предметну партију закључи оквирни
споразум са наведеним понуђачем.
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4. Партија 4 .Обућа
Број поднетих понуда: 1 ( један)
Основни подаци о понуђачу и понуди и стручна оцена понуде:
1. Назив или шифра понуђача: „HIT SHOP” doo, Димитрија Туцивића 57, Ужице, матични
број:20316209, ПИБ : 105120822
Број под којим је понуда заведена код наричиоца : 344/2019 од 29.03.2019.године
Број под којим је понуда заведена код понуђача: 1 од 27.03.2019.године
Понуђена цена без ПДВ-а: 89.000,00 динара
Понуђена цена са ПДВ-ом: 106.800,00 динара
Понуда понуђача је прихватљива у смислу члана 3. став 1. тачка 33) Закона. Понуђач је
приложио сву потребну документацију на основу које је утврђено да испуњава све обавезне
и додатне услове из члана 75. и 76. Закона и конкурсне документације и све техничке
спецификације.
Предлог Комисије за јавну набавку:
Комисија је предложила наручиоцу да за предметну партију закључи оквирни
споразум са наведеним понуђачем.
Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије о додели уговора за јавну
набавку добара –одећа и обућа по партијама, ЈН бр. 1.1.4/2019, дат у Извештају о стручној
оцени понуда 368/2019 од 02.04.2019.године, те је на основу овлашћења донело одлуку као
у диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ :
Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од пет дана од дана
објављивања Одлуке на Порталу јавних набавки .
Захтев се подноси наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији

ВД ДИРЕКТОР ДОМА
Љиљана Кузмановић
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