Сходно члану 146. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС"
број 91/19), директор Основне школе „Вељко Дугошевић“, улица Милана
Ракића број 41, 11050 Београд, доноси

ОДЛУКУ
о додели уговора у поступку набавке чија је процењена вредност нижа
од прагова наведених у члану 27. Закона о јавним набавкама
("Службени гласник РС" број 91/19), набавку добара - Спортска роба и
опрема, редни број набавке НН - 08/22
1. У поступку набавке добара - Спортска роба и опрема, редни број
набавке НН - 08/22, уговор се додељује понуђачу Тотал Спорт, Раде
Кончара број 19/3, 11000 Београд, број понуде 14 од 05.05.2022.
године, са понуђеном укупном ценом од 869.400,00 динара без ПДВа.
2. Процењена вредност набавке: 869.400,00 динара.
3. Наведена набавка је предвиђена у Плану набавки за 2022. годину и
финансираће се из Финансијског плана за 2022. годину, конто
512611.
4. Одлуку о додели уговора доставити понуђачима, лицу задуженом за
реализацију поступка, секретару и архиви.
5. Одлуку објавити на интернет страници Наручиоца, у року од три
дана од дана доношења.
Образложење
У предметном поступку набавке, лице задужено за реализацију набавке
је, након доношења Одлуке о покретању поступка и Решења о
именовању лица за реализацију набавке, припремило Позиве за
подношење понуда и иста доставило понуђачима који поседују
финансијски, пословни, кадровски и технички капацитет да реализују
предмет набавке:
 A Sport, Кнеза Вишеслава број 120, 11000 Београд, e-mail:
dragan.todorovic@asport.rs;
 Sport Vision, Милентија Поповића број 5, 11070 Нови Београд, e-mail:
dragan.nestorovic@sportvision.rs;
 Тотал Спорт, Раде Кончара број 19/3, 11000 Београд, e-mail:
info@totalsport.rs.
До истека рока за подношење понуда, односно до 06.05.2022. године до
12:00 часова, пристигле су понуде следећих понуђача:
 A Sport, Кнеза Вишеслава број 120, 11000 Београд;
 Тотал Спорт, Раде Кончара број 19/3, 11000 Београд;
 Sport Vision, Милентија Поповића број 5, 11070 Нови Београд.
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О поступку отварања понуда, лице задужено за реализацију поступка је
сачинило Записник о отварању понуда, те је копију истог доставило
понуђачима.
Након поступка отварања понуда, лице задужено за реализацију
поступка извршило је стручну оцену понуда и констатовало је следеће:
 да је понуђач A Sport, Кнеза Вишеслава број 120, 11000 Београд,
дана 28.04.2022. године, поднео понуду без броја и без датума, са
понуђеном ценом од 882.930,00 динара, која прелази износ
процењене вредности предмета јавне набавке, тј. расположивих
средстава, због чега се одбија као неприхватљива понуда, сходно
члану 144. став 2. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник
РС" број 91/19);
 да је понуђач Тотал Спорт, Раде Кончара број 19/3, 11000 Београд,
поднео понуду број 14 од 05.05.2022. године, са понуђеном
укупном ценом од 869.400,00 динара без ПДВ-а, да на основу
достављених изјава нема основа за искључење привредног
субјекта из поступка јавне набавке из разлога наведених у Члану
111. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике
Србије“, бр. 91/19), да понуђач испуњава захтеване критеријуме за
квалитативни избор привредног субјекта и да је доставио
прихватљиву понуду;
 да је понуђач Sport Vision, Милентија Поповића број 5, 11070 Нови
Београд, дана 05.05.2022. године поднео понуду без броја и
датума, која није сачињена у складу са достављеним Упутством
понуђачима како сачинити понуду уз Позив за достављање понуде
и са понуђеном ценом од 950.110,00 динара, која прелази износ
процењене вредности предмета јавне набавке, тј. расположивих
средстава, због чега се одбија као неприхватљива понуда, сходно
члану 144. став 2. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник
РС" број 91/19).
Након стручне оцене понуде, лице задужено за реализацију поступка
извршило је рангирање прихватљивих понуда применом критеријума
„најнижа понуђена цена“, одређеног у позиву за подношење понуда,
сходно Члану 144. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник Републике Србије“, бр. 91/19), понуде које нису одбијене
оцењују се и рангирају према критеријуму за доделу уговора који је
одређен у документацији о набавци.
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Табела рангирања понуда:
Ранг

Назив и адреса понуђача

Понуђена цена,
без ПДВ – а

1

Тотал Спорт, Раде Кончара број 19/3,
11000 Београд

869.400,00 динара

Након стручне оцене понуда и рангирања, лице задужено за
реализацију поступка набавке утврдило је да су се стекли услови за
доделу уговора, те је предложило директору Основне школе „Вељко
Дугошевић“, улица Милана Ракића број 41, 11050 Београд, да Уговор о
набавци добара - Спортска роба и опрема, редни број набавке НН 08/22, додели понуђачу Тотал Спорт, Раде Кончара број 19/3, 11000
Београд, број понуде 14 од 05.05.2022. године, са понуђеном укупном
ценом од 869.400,00 динара без ПДВ-а, обзиром да на основу
достављених изјава нема основа за искључење привредног субјекта из
поступка јавне набавке из разлога наведених у Члану 111. Закона о
јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, бр. 91/19), да
понуђач испуњава захтеване критеријуме за квалитативни избор
привредног субјекта и да је доставио прихватљиву понуду.
Имајући у виду напред наведено, донета је Одлука као у диспозитиву.

Поука о правном леку:
Против ове одлуке, може се поднети захтев за заштиту права у року од
десет дана од дана објављивања на званичној интернет страници
Наручиоца у складу са одредбама Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“, број 91/19).

ДИРЕКТОР
ОШ „Вељко Дугошевић“
______________________________
Весна Ћировић
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