
 
Наручилац ПУ “ НАТА ВЕЉКОВИЋ“ 
 
Адреса Босанска 21, Крушевац 
 
Број поступка ЈНМВ 1.1.8 /2019 
 
Број одлуке OД 1.1.8/2019-1 
 
Датум 23.09.2019. 
 
 На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/12, 
14/2015 и 68/2015 ),  и Извештаја о стручној оцени понуда број И 1.1.8/2019-1, 
Директор ПУ „Ната Вељковић“ Крушевац  доноси:  
  

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 
 

У поступку јавне набавке добара ЈНМВ 1.1.8 /2019– ОПРЕМА ЗА 
ДОМАЋИНСТВО 

 
Партија бр.1: МАШИНЕ ЗА ПРАЊЕ ПОСУЂА 

 
Уговор се додељује понуђачу:  „ТЕРМИКОМ“- Београд, матични број: 17331728 

 
 Ову одлуку објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца у 
року од три дана од дана доношења. 

           
О б р а з л о ж е њ е  

 Наручилац је дана  30.08.2019.године донео Одлуку о покретању поступка  јавне 
набавке мале вредности  бр. ЈНМВ 1.1.8/2019, за јавну набавку добара –  ОПРЕМА ЗА 
ДОМАЋИНСТВО , (Ознака из општег рачника набавке: 39710000- Електрични апарати 
за домаћинство) и објавио позив за подношење понуда на Порталу Управе за јавне 
набавке,  и на интернет страници Установе www.nataveljkovic.edu.rs. 
   До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца за ову партију  су 
приспеле 4 понуде. 
 Након спроведеног поступка отварања понуда, Комисија за јавне набавке је  
сачинила Извештај о стручној оцени понуда у коме је   констатовала  следеће: 
 

1) Подаци о јавној набавци: 
           

 
Предмет јавне набавке: 

ОПРЕМА ЗА ДОМАЋИНСТВО, Партија 
бр.1: МАШИНЕ ЗА ПРАЊЕ ПОСУЂА 

 
Редни број јавне набавке: 

 
ЈНМВ 1.1.8/2019 

Процењена вредност јавне набавке   
(без ПДВ-а) 2.333.333,00 дин 

 
 

2) Основни подаци о понуђачима: 
 
У поступку је учествовало 4 понуђача и то:  
 
 
 
 
 
 



 

1.  „ТЕРМИКОМ“- Београд 

2.  „ЖАК“- Београд 

3.  „ЕЛГОР-СЕРВИС БЕЛЕ ТЕХНИКЕ“- Крушевац 

4.  „ГАЗЕЛА ИМПЕКС“- Крушевац 

 
3) Подаци о одбијеним понудама:  

Заводни 
број 

Подносилац понуде Разлози за одбијање понуде 

3854 
„ГАЗЕЛА ИМПЕКС“- 

Крушевац 

Понуђач није доставио доказ да је овлашћен од стране 
произвођача или овлашћеног дистрибутера да може да врши 
продају предметне опреме(додатни услов, тач.2) 

3852 „ЖАК“- Београд Понуђена цена прелази износ процењене вредности 

3853 
„ЕЛГОР-СЕРВИС 
БЕЛЕ ТЕХНИКЕ“- 

Крушевац 

Понуђена машина за прање посуђа не одговара у потпуности 
техничкој спецификацији која је захтевана конкурсном 
документацијом и то:  

 Има два циклуса прања (40/30) уместо три  (40/30/26) 
 Нема поље прања С форме са сензором обртаја 
 Нема меки старт пумпе прања и подешавање 

притиска прања 
 Нема филтере за најситније остатке од хране и остала 

сита 
 Нема руковање преко дисплеја и самодескриптивне 

слике преко којих се бира прање а да се снага прања и 
потрошња аутоматски регулише 

 
4) Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена. 
 
5) РАНГ ЛИСТА понуђача : 

                 
 
      Назив 
      понуђача 

Понуђена цена без 
ПДВ-а 

1. 
„ТЕРМИКОМ“- Београд 

        2.333.310,00 

2. 
- 

- 
 

Комисија за јавну набавку констатује да је најповољнија понуда у јавној набавци 
бр. ЈНМВ 1.1.8/2019- ОПРЕМА ЗА ДОМАЋИНСТВО, Партија бр.1: МАШИНЕ ЗА ПРАЊЕ 
ПОСУЂА  , је понуда број 3823 од 19.09.2019. понуђача „ТЕРМИКОМ“- Београд  , те 
комисија предлаже наручиоцу доделу уговора. 

Директор Установе је прихватио  предлог Комисије за јавне набавке , те је на 
основу законског овлашћења донео одлуку о додели уговора . 
 Наручилац ће ову одлуку објавити на Порталу јавних набавки и на интернет 
страници наручиоца у року од три дана од  дана доношења. 
 
 
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. 
 
 
 
                                                                                          Директор : 
                                                                                   Весна Живковић, спец.струк.васпитач 
 



 
 
 
Наручилац ПУ “ НАТА ВЕЉКОВИЋ“ 
 
Адреса Босанска 21, Крушевац 
 
Број поступка ЈНМВ 1.1.8 /2019 
 
Број одлуке OД 1.1.8/2019-2 
 
Датум 23.09.2019. 
 
 На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/12, 
14/2015 и 68/2015 ),  и Извештаја о стручној оцени понуда број И 1.1.8/2019-2, 
Директор ПУ „Ната Вељковић“ Крушевац  доноси:  
  
 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 
У поступку јавне набавке добара ЈНМВ 1.1.8 /2019– ОПРЕМА ЗА 

ДОМАЋИНСТВО 
 

Партија бр.2: МАШИНА ДЕЛИЛИЦА 
 

Уговор се додељује понуђачу:  „ТЕХНО ПЕК СЕРВИС“ Београд, матични број: 
64655329 

 
 Ову одлуку објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца у 
року од три дана од дана доношења. 

           
О б р а з л о ж е њ е  

 Наручилац је дана  30.08.2019.године донео Одлуку о покретању поступка  јавне 
набавке мале вредности  бр. ЈНМВ 1.1.8/2019, за јавну набавку добара –  ОПРЕМА ЗА 
ДОМАЋИНСТВО , (Ознака из општег рачника набавке: 39710000- Електрични апарати 
за домаћинство) и објавио позив за подношење понуда на Порталу Управе за јавне 
набавке,  и на интернет страници Установе www.nataveljkovic.edu.rs. 
   До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца за ову партију  је 
приспела 1 понуда. 
 Након спроведеног поступка отварања понуда, Комисија за јавне набавке је  
сачинила Извештај о стручној оцени понуда у коме је   констатовала  следеће: 
 

6) Подаци о јавној набавци: 
           

 
Предмет јавне набавке: 

ОПРЕМА ЗА ДОМАЋИНСТВО, Партија 
бр.2: МАШИНА ДЕЛИЛИЦА 

 
Редни број јавне набавке: 

 
ЈНМВ 1.1.8/2019 

Процењена вредност јавне набавке   
(без ПДВ-а) 1.291.000,00 дин 

 
7) Основни подаци о понуђачима: 
 
У поступку је учествовао 1 понуђач и то:  
 

„ТЕХНО ПЕК СЕРВИС“ Београд, матични број: 64655329 
 



 
 

8) Подаци о одбијеним понудама: нема одбијених понуда 
 
9) Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена. 
 
10) РАНГ ЛИСТА понуђача : 

                 
 
      Назив 
      понуђача 

Понуђена цена без 
ПДВ-а 

1. 
„ТЕХНО ПЕК СЕРВИС“ Београд 

 
1.250.000,00   

2. 
 

 

3. 
 

 
 

Комисија за јавну набавку констатује да је једина и најповољнија понуда у јавној 
набавци бр. ЈНМВ 1.1.8/2019- ОПРЕМА ЗА ДОМАЋИНСТВО, Партија бр.2: МАШИНА 
ДЕЛИЛИЦА , је понуда број 3746 од 16.09.2019. понуђача „ТЕХНО ПЕК СЕРВИС“ 
Београд, те комисија предлаже наручиоцу доделу уговора. 
 Директор Установе је прихватио  предлог Комисије за јавне набавке , те је на 
основу законског овлашћења донео одлуку о додели уговора . 
 Наручилац ће ову одлуку објавити на Порталу јавних набавки и на интернет 
страници наручиоца у року од три дана од  дана доношења. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                          Директор : 
                                                                                   Весна Живковић, спец.струк.васпитач 
 


