
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Пољопривредна школа са домом ученика Футог  

Цар  Царице Милице2                                                                                                                                       

21410 Футог      

 

Број: ДМВрп I/14.8-2019 

Датум:22.07.2019. 
 

На основу члана 108. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

РС", бр.124/12, 14/15 и 68/15) и Извештаја о стручној оцени понуда број ДМВрп 

I/14.7-2019 од 22.07.2019. године, директор Пољопривредне школе са домом 

ученика д о н о с и   

 

         ОДЛУКУ 

О ДОДЕЛИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА 

КОМОРЕ МЛЕЧНИХ ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА 

ДМВрп I/14-2019 
 

Уговор о јавној набавци добара – Коморе млечних готових производа, која се 

спроводи у поступку јавне набавке мале вредности  редни број ДМВрп I/14-2019 

ДОДЕЉУЈЕ СЕ понуђачу   „ФРИГО КИНГ СИСТЕМ“ Ветерник, Живојина Мишића 

40, по понуди од 16.07.2019. године, која је код Наручиоца заведене под бројем 

2866. 

Одлуку о додели уговора објавити на Порталу јавних набавки и интернет 

страници Пољопривредне школе са домом ученика у Футогу у року од три дана од 

дана доношења одлуке.  

 

О б р а з л о ж е њ е :  

 

1. Предмет јавне набавке: 

Предмет јавне набавке је набавка добара: Комора млечних готових производа 

ОРН: 42513200 – расхладна  опрема 

 

2. Процењена вредност јавне набавке: 

Укупна процењена вредност јавне набавке без ПДВ, износи 300.000,00 динара. 

 3. Основни подаци о понуђачима: 

У поступку јавне набавке добара – Комора млечних готових производа, 

примљене су 2 (две) понуда и то: 

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ  

Пословно име: „Фриго кинг систем“  

Седиште: Ветерник, Миливоја Живановића 40 

Матични број: 61723595 

ПИБ: 106007145 

Законски заступник: Павловић Јовица 

Уписан у регистар понуђача: Не 



 

    

 

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ  

Пословно име: „Фриготерм“  

Седиште: Београд, Кнеза Мутимира 4 

Матични број: 07755163 

ПИБ: 100005123 

Законски заступник: Јаворка Милаш 

Уписан у регистар понуђача: Да 

 

           4. Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђене цене 

тих понуда: као неприхватљиве одбијена је понуда следећег понуђача:  

   ФРИГОТЕРМ ДОО БЕОГРАД, из разлога што је понуђена цена  већа од износа 

процењене вредности. Предметни понуђач је понудио укупну цену у износу од 

339.840,00 динара без ПДВ, односно 407.808,00 динара са ПДВ. С обзиром на то да 

процењена вредност јавне набавке износи 300.000,00 динара без ПДВ, а да је 

понуђена цена већа од износа процењене вредности, понуда се одбија као 

неприхватљива у складу са чланом 107.став 1., а сходно члану 3. став 1. Тачка 33) 

Закона о јавним набавкама. 

Понуђач ФРИГОТЕРМ ДОО БЕОГРАД је у оквиру понуде која је одбијена 

понудио следеће: 

Ред. 

Број 

Број под којим је понуда 

заведена 
Назив или шифра понуђача 

1. 05-2871-246 „Фриготерм“ доо Београд, Кнеза Мутимира 4 

Предмет: 

 

јавна набавка добара – Комора млечних 

готових производа  

Укупна цена без  пдв: 339.840,00 

Пдв: 67.968,00 

Укупна цена са пдв: 407.808,00 

Рок и начин плаћања:   

Вирмански, у року до 45 дана од дана 

пријема исправно сачињеног рачуна за 

испоручена добра и пратеће документације 

Начин, место и рок испоруке: 

Добра се испоручују једнократно у року од 

20_ дана од дана закључења уговора. 

Место испоруке: Царице Милице бр. 2.,  

Футог 

Изјава којом потврђује да су испуњени 

обавезни услови из члана 75.: 

да 

Образац понуде са табеларним делом 

понуде: 

да 

Образац изјаве о независној понуди: да 

Образац изјаве на основу члана 75. став 

2. ЗЈН: 

да 



Средство обезбеђења за испуњење 

обавеза у поступку јавне набавке 

(бланко соло меница,менично 

овлашћење/писмо, копија депо картона, 

копија захтева за регистрацију менице 

који је оверен од стране пословне 

банке): 

да 

Модел уговора: да 

Рок важења понуде: 30 дана од дана отварања понуда 

Понуда се подноси: самостално 

Понуда је потписана и оверена: да 

Понуђач је уписан у регистар понуђача 

 

да 

Гарантни рок за опрему:  

*не мање од  12 месеци од потписивања 

Записника о квантитативном и квалитативној 

примопредаји опреме 

___12__ месеци од потписивања Записника 

о квантитативној и квалитативној 

примопредаји опреме 

 

5. Ако је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно 

образложење - начин на који је утврђена та цена: / 

 

6. Начин примене методологије доделе пондера: 

    Додела пондера извршена је сходно методологији утврђеној конкурсном 

документацијом. 

  Критеријум за доделу уговора за јавну набавку добара – Комора 

млечних готових производа  је најнижа понуђена цена. 

Ред. 

Број 

Број под којим је понуда 

заведена 
Назив или шифра понуђача 

1. 2866 
„Фриго кинг систем“ Ветерник, Миливоја Живановића 

40 

Предмет: 

 

јавна набавка добара – Комора млечних 

готових производа  

Укупна цена без  пдв: 296.000,00 

Пдв: / 

Укупна цена са пдв: 296.000,00 

Рок и начин плаћања:   

Вирмански, у року до 45 дана од дана 

пријема исправно сачињеног рачуна за 

испоручена добра и пратеће документације 

Начин, место и рок испоруке: 

Добра се испоручују једнократно у року од 

20 дана од дана закључења уговора. 

Место испоруке: Царице Милице бр. 2.,  

Футог 

Изјава којом потврђује да су испуњени 

обавезни услови из члана 75.: 

да 

Образац понуде са табеларним делом 

понуде: 

да 



Образац изјаве о независној понуди: да 

Образац изјаве на основу члана 75. став 

2. ЗЈН: 

да 

Средство обезбеђења за испуњење 

обавеза у поступку јавне набавке 

(бланко соло меница,менично 

овлашћење/писмо, копија депо картона, 

копија захтева за регистрацију менице 

који је оверен од стране пословне 

банке): 

да 

Модел уговора: да 

Рок важења понуде: 30 дана од дана отварања понуда 

Понуда се подноси: самостално 

Понуда је потписана и оверена: да 

Понуђач је уписан у регистар понуђача 

 

да 

Гарантни рок за опрему:  

*не мање од  12 месеци од потписивања 

Записника о квантитативном и квалитативној 

примопредаји опреме 

12 месеци од потписивања Записника о 

квантитативној и квалитативној 

примопредаји опреме 

 

Након прегледа понуде, Комисија за јавну набавку је констатовала да 

је примљена укупно 1 (једна) прихватљива и одговарајућа понуда, која је 

оцењена на следећи начин: 

 

РАНГИРАЊЕ ПОНУДА: 

 

Комисија је након прегледа и оцењивања понуда сачинила следећу ранг листу 

понуда за јавну набавку добара -  Коморе млечних готових производа:   

   

Ред. 

Број 

Број под којим је 

понуда заведена 
Назив или шифра понуђача 

Укупна понуђена цена 

без ПДВ 

1. 2866 

„Фриго кинг систем“ 

Ветерник, Миливоја 

Живановића 40 

296.000,00 

 

7. Назив понуђача коме се додељује уговор, а ако је понуђач навео да 

ће набавку извршити уз помоћ подизвођача и сваки део уговора који ће 

извршити подизвођач:  

Комисија предлаже да у поступку јавне набавке добара – коморе млечних 

готових производа, додели уговор понуђачу „Фриго кинг систем“ сзр, Ветерник, 

Миливоја Живановића 40,  по понуди од 16.07.2019. године, која је код Наручиоца 

заведене под бројем 2866.   

Понуђач је понуду поднео самостално. 

 

 

              

 

 



 


