
МЕДИЦИНСКА ШКОЛА 

Дел број:01-1431 

Датум: 10.07.2020 

Ћ У П Р И Ј А 

 

 На основу Члана 108.  Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр.124/2012, 14/2015 

и 68/2015). и чл. 86 Статута   Медицинске школе у Ћуприји , директор школе доноси: 

 

О Д Л У К У 
о додели уговора 

 

 I  Уговор за јавну набавку  мале вредности  обликовану  по партијама ЈНМВ бр.2/2020  за 

ПАРТИЈУ  1. – набавка мрког угља, гранулација-коцка (80 тона) , са превозом Ф-цо  магацин 

наручиоца, према Спецификацији и опису предмета набавке дате у Позиву и Конкурсној 

документацији додељује се понуђачу : Друштво са ограниченом одговорношћу за превоз робе, 

трговину и стовариште ''Бравокс'' доо из Соко Бање за понуду  број 141-7/20  од 

02.07.2020.године., понуда заведена у школи под дел.бројем 01-1407 од 06.07.2020.године 

II Ову одлуку у року од три дана објавити на Порталу јавних набавки и интернет 

страници школе. 

О б р а з л о ж е њ е 
Наручилац је дана 19.06.2020. године донео одлуку о  покретању поступка  Јавне набавке   мале 

вредности по партијама за набавку следећих добара : 

1. Партија 1. - набавка мрког угља, гранулација-коцка (80 тона) , са превозом Ф-цо  

магацин наручиоца,  према Спецификацији и опису предмета набавке дате у Позиву и 

Конкурсној документацији, општи речник набавке  09111100 

2. Партија 2. – набавка огревног дрвета –буква (13 м
3
), са сечом на два реза и превозом 

Ф-цо  магацин наручиоца, према Спецификацији и опису предмета набавке дате у Позиву 

и Конкурсној документацији, општи речник набавке 03413000 

    За наведену јавну набавку Наручилац је објавио јавни позив на Порталу Јавних набавки и 

интернет адреси Медицинске школе  дана 26.06.2020.год. 

До  06.07.2020.године до 12:30 часова пристигле су понуде следећих понуђача по партијама: 

 *За ПАРТИЈУ  1- пристигле  су  укупно 2  понуде. 

*За ПАРТИЈУ  2- пристигла  је само  1 понуда . 

   

Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени 

понуда и о томе сачинила извештај. 

У извештају о стручној оцени понуда дел.број 01-1423 од 08.07.2020..године, Комисија за јавну 

набавку је констатовала следеће:  

 

I  Подаци о јавној набавци: 

Наручилац је дана 19.06.2020. године донео одлуку о  покретању поступка  Јавне набавке   мале 

вредности по партијама за набавку следећих добара : 

1. Партија 1. - набавка мрког угља, гранулација-коцка (80 тона) , са превозом Ф-цо  

магацин наручиоца,  према Спецификацији и опису предмета набавке дате у Позиву и 

Конкурсној документацији, општи речник набавке  09111100 

2. Партија 2. – набавка огревног дрвета –буква (13 м
3
), са сечом на два реза и превозом 

Ф-цо  магацин наручиоца, према Спецификацији и опису предмета набавке дате у Позиву 

и Конкурсној документацији, општи речник набавке 03413000 

 

Укупна  процењена вредност набавке добара  је  1.250.000,00динара без ПДВ-а , а 

процењена вредност по партијама : 1.партија –1.166.666,00 динара без ПДВ-а и  2.партија –

83.333,00 динара без ПДВ-а. 
 

До  06.07.2020.године до 12:30 часова пристигле су понуде следећих понуђача по партијама: 

 

 *За ПАРТИЈУ  1- пристигле  су  укупно 2  понуде следећих понуђача: 

  1) понуђач Предузеће за производњу, трговину и услуге ''СОЛЕ-КОМЕРЦ'' д.о.о из 



Београда ул.Маршала Тита бр.225, доставио је понуду број 86/20 од 02.07.2020.године., понуда 

заведена у школи под дел.бројем 01-1315 од 03.07.2020.године  

  2) Друштво са ограниченом одговорношћу за превоз робе, трговину и стовариште 

''Бравокс'' доо из Соко Бање, доставио је понуду број 141-7/20  од 02.07.2020.године., понуда 

заведена у школи под дел.бројем 01-1407 од 06.07.2020.године  

 

*За ПАРТИЈУ  2- пристигла  је  само једна понуда следећег понуђача: 

  - Друштво са ограниченом одговорношћу за превоз робе, трговину и стовариште 

''Бравокс'' доо из Соко Бање доставио је понуду број 141-7/20  од 02.07.2020.године., понуда 

заведена у школи под дел.бројем 01-1407 од 06.07.2020.године 

 

Није било неблаговремених понуда. 

 

II Понуде понуђача које су одбијене и разлози за њихово одбијање по партијама: 

 

1.Понуда понуђача- Предузеће за производњу, трговину и услуге ''СОЛЕ-КОМЕРЦ'' д.о.о из Београда 

ул.Маршала Тита бр.225,  понуда број 86/20 од 02.07.2020.године., понуда заведена у школи под дел.бројем 

01-1315 од 03.07.2020.године одбијена је као неприхватљива из разлога што: понуђач уз понуду није 

доставио  бланко сопствену меницу за озбиљност понуде као тражено средство обезбеђења,те се сходно чл.3 

став 1. Тачка 33) Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр.124/2012, 14/2015, 68/2015) и одредбама из 

Конкурсне документације поглавље VI тачка 21 понуда понуђача Предузеће за производњу, трговину и 

услуге ''СОЛЕ-КОМЕРЦ'' д.о.о из Београда ул.Маршала Тита бр.225,  понуда број 86/20 од 

02.07.2020.године, заведена у школи под дел.бројем 01-1315 од 03.07.2020.године -одбија као неприхватљива 

и неће се узимати у даље разматрање 

 

Понуђач Друштво са ограниченом одговорношћу за превоз робе, трговину и стовариште 

''Бравокс'' доо из Соко Бање понуда број 141-7/20  од 02.07.2020.године., понуда заведена у школи 

под дел.бројем 01-1407 од 06.07.2020.године је дао понуду мрког угља ресавица  коцка сепарисана 

(30-60мм)са превозом Ф-цо  магацин наручиоца са ценом по тони са превозом од 13.800,00 динара 

без ПДВ-а односно за укупну количину од 80 тона цену од 1.104.000,00 динара без ПДВ-а односно 

1.324.800,00 динара са ПДВ-ом. Прегледом докумнтације уз понуду, комисија је констатовала  да је 

за ПАРТИЈУ 1. – набавка мрког угља,  једина потпуна , исправна, одговарајућа  и прихватљива 

понуда , понуда понуђача Друштво са ограниченом одговорношћу за превоз робе, трговину и 

стовариште ''Бравокс'' доо из Соко Бање понуда број 141-7/20  од 02.07.2020.године., понуда 

заведена у школи под дел.бројем 01-1407 од 06.07.2020.године 

 

 

ПАРТИЈА 2.   

За партију 2. Пристигла је само једна понуда понуђача Друштво са ограниченом одговорношћу за 

превоз робе, трговину и стовариште ''Бравокс'' доо из Соко Бање, понуда 141-7/20  од 

02.07.2020.године., понуда заведена у школи под дел.бројем 01-1407 од 06.07.2020.године.Понуђач је 

дао у понуди цену за огревно дрво буква са ценом по 1м3 са резањем на 2 реза и испоруком од  

6.200,00 динара без ПДВ-а односно за 13м3 цену од  80.600,00 динара без ПДВ-а односно 88.660,00 

динара са ПДВ-ом. Прегледом понуде, комисија је констатовала да је понуда  потпуна , исправна, 

одговарајућа  и прихватљива . 

 

 

Комисија је , после стручне оцене понуда, дала предлог да се уговор о јавној набавци: 

* за ПАРТИЈУ 1.- набавка мрког угља, гранулација-коцка (80 тона) ,са превозом Ф-цо  магацин 

наручиоца, додели понуђачу Друштво са ограниченом одговорношћу за превоз робе, 

трговину и стовариште ''Бравокс'' доо из Соко Бање, понуда број 141-7/20  од 

02.07.2020.године., понуда заведена у школи под дел.бројем 01-1407 од 06.07.2020.године  

* за ПАРТИЈУ  2.- набавка 13 м
3 
огревног дрвет-буква са сечом на два реза и превозом Ф-цо  

магацин наручиоца, додели понуђачу Друштво са ограниченом одговорношћу за превоз робе, 

трговину и стовариште ''Бравокс'' доо из Соко Бање, понуда број 141-7/20  од 

02.07.2020.године., понуда заведена у школи под дел.бројем 01-1407 од 06.07.2020.године               
  

 



Директор Медицинске школе у Ћуприји је  прихватио  предлог Комисије за предметну  јавну 

набавку мале вредности о избору најповољније понуде  за ПАРТИЈУ 1., те је на основу чл.107. 

став.3  Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015) , донео 

Одлуку о избору најповољније понуде, којом се понуда 141-7/20  од 02.07.2020.године., понуда 

заведена у школи под дел.бројем 01-1407 од 06.07.2020.године - бира као најповољнија  и 

понуђачу Друштво са ограниченом одговорношћу за превоз робе, трговину и стовариште 

''Бравокс'' доо из Соко Бање - додељује се закључење уговора. 

        

 
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 

Против ове одлуке понуђач и остала заинтересована лица могу наручиоцу поднети захтев за заштиту 

права у року од 5 дана од дана објављивања на Порталу управе за јавне набавке.Захтев се 

подноси наручиоцу а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у 

поступцима јавних набавки.Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 

151.Закона о јавним набавкама. Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике 

Србије уплати таксу од 60.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања 

153, позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за 

заштиту права, сврха: такса за ЗЗП; назив Наручиоца ; број или ознака јавне набавке поводом 

које се подноси захтев за заштиту права, корисник: Буџет Републике Србије), у складу са 

одредбама чл.156 ЗЈН.-а. 

 

 

                                                                                                                   Директор 

        Медицинске школе у Ћуприји 

            Зорица Маринковић проф. 

 

 

                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


