
СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР ЧАЧАК 
Место: Чачак 
Ул. Светог Саве бр. 66 
Деловодни број : 404-3612  /2015-01 
Датум:  23.10. 2015.године 
 
 
 На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС“ 
број 124/12,14/15 и 68/15) и Извештаја комисије о стручној оцени понуда бр.404-
2994/2015-01 од 22.10.2015.године, члана 43.Статута Студентског центра Чачак бр.110-
1555/10-01 године и бр.110-401/2011-01, директор Студентског центра Чачак доноси:  
 

 
 

О Д Л У К У 
о додели уговора   

 
 У јавној набавци добара,Набавка ситног инвентара за дом  Партија 2,  
додељује се уговор о јавној набавци понуђачу, Secut One doo Београд,Булевар 
Михајла Пупина бр.6 у свему према понуди заведеној код наручиоца под бр. 
404-2961/2015-01 од 21.10.2015. године, са којим ће се у складу са прихваћеним 
моделом уговора закључити Уговор о јавној набавци предметних добара. 
 

                                                                        Образложење 
 

              На основу Одлуке о покретању јавне набавке добара број 404-2795/2015-01 
од 07.10.2015.године, спроведен је поступак доделе уговора о јавној набавци добара у 
поступку јавне набавке мале вредности, на основу члана 31. Закона о јавним набавкама 
("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12,14/15,68/15).  
 
 
А. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ:  

1. Назив наручиоца: Студентски центар Чачак 
2. Адреса наручиоца: место: Чачак ул. Светог Саве бр.66. 
3. Редни број јавне набавке  бр.ЈНМВ/Д/9/2015 . 
4. Предмет  набавке је набавка  добара: Набавка ситног инвентара за дом - Партија 2 
5. Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка у поступку јавне набавке мале 

вредности, 
     6.Укупна процењена вредност ЈНМВ износи:280.000,00 динара без ПДВ-а.     
      7.Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена. 

 
 

Б.  ПРОЦЕДУРА ЈАВНЕ НАБАВКЕ, ОЦЕНА И РАНГИРАЊЕ ПОНУДА: 
 

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: 
 
 



Per. 
:

6noi '

ilti;:, FRIGOTHERM DOO 404-289612015-01 15.10.2015. 09:00
1 Secut One doo 404-29611201s-01 2t.t{t.2$15. 08:30

E"rraronpeMeHe rIoHyAe rroAHeo je c"ne4ehu nonyfau, rpeMa peAoc,'IeAy upujenra:

2. Ilpeue4 rI oueHa rrorryAa:

flocle orBaparra roHyAa Kolrucraja j e [a*a22.10.2015. ro4xHe, ]I3BpIrrI4na AeriubaH rlperne.4 I{

crpyrrHy oIIeHy noHyAa rI yrBpAl{na cleAehe:

2. a.uetpnxBarJrrrBa flonyAa:

Hasranu, oAHocHo rrMerra uouylaua.ruje cy [olryAe o46ujene n pa3Jro3rr 3a IsuxoBo og6ujame:

2.6. npnxnarJbrrBa nonyAa je:

o flouyAa 6p.404'296112015-01uonylaua Secut One doo

. - nouylena uesa231.403,00 AIrHapa (6es II[B-a)
- poK I,Icnopyre 4o6aPa :8 4aua,
- ycnoBrl tnahawa:45 Aalla

HaseAeua [oHyAa y rrorrryHocrrr r{cnymaBa cBe o6anegHe I{ ycnoBe prs 3aKona o januurrl

ua6asraMa, Kourypcue AoKyMeuraquje.

Ilpegror romucnje ra jaeny na6anrcy:

Ha ocnony q;1a1a 107.crae 3.w 'anala 108. 3arcoua o jaenuu na6asxaMa (,,Cnyx6enrl lJIacHI4K

Peuy6nuxe Cp6vr1e" 6poj l24ll2,l4ll5 u 68115), a y cKrIaAy ca crpyqHoM oIIeHoM rIoHyAa I{

r,r3BprrreHoM orreHoM rrplrxBarJblrBe rroHyAe uo xpurepnjlTrry uajuuNe uoHyleHe IIeHe, npeAnaxe

ce Hapfruorly AoHorrreEe oAnyKe o AoAenIr yroBopa H 3aKJF,yqelby yroBopa, ua6atKa clITHor

lrHBeHrapa 3a AoM -flapruja2, canouyhlaqeu Secut One doo, Eeorpag,Ey:reaap Mraxajla ll;muua
6p.6, uuja je roHyAa 6p.404-296112015-01 oA 2l.l0.20l5.roAllHe, oqeneHa Kao je4Iaua

rrpr{xBarJrl{Ba y rlocrynxy janHe na6aeKe MiIrIe BpeAHocrI'I.

3.

Epoj uog rcojuu
je uonyga
3aBeAeHa

HasunfuNre
nouy[a.ra uuja

je nouyaa
oa6uiena

Pasrosu ra o46njame flolry4e IIouyfena
IIEHA

404-2896 12015-01 F'RIGOTHERM
DOO

-Ilouysa nonylaua FzuGOTHRM DOO,
He caApxlr IIoTBpAy O ycarnallleHocTl,I ca

Ilpanunuur<ou o eneKTpoMarnercroj
rolruaua6uJrHocrl{ (Cl.uacuur PC

t3l20t0).

297.340,00

IfatHr, ceflrrrrlTe ll o6.runrc

orlraH uSoBaILa nouvhaqa

'Aeroeogxfi 6poj nog
ItOIINM IE IIOHYtrA VNHCAHA

fl a* M u-oaxo=tli. e,ry,.,,,4=
-- il;'iilifleri:',:,'r:

Bpeue

2



Ha ocuony HanpeA r{3HeTor 4ouera je o4lyr<a Kao y Ar.rcrro3r.rrt4By.

IIOyKA O TIPABHOM JIEKy: IlpoTue oBe oAn).Ke Moxe ce rIoAHerIa 3ax:res 3a 3allrrlary rlpaBa y

poKy oA 5 Aasa oA Aiura o6jaee na flopraly jaurux na6asxu. 3axree 3a 3alxrllry rlpaBa rloAHocu ce

Hapfrlroqy, a rouuja ce acToBpeMeHo Aocran6a Peny6nraur<oj nouucuju.
IloAnocurau 3ixreBa 3a 3arnr[Ty upana je AyxaH AaHapaqyu Eyuera Peuy6nr'rxe Cp6nje yrnarl4

raxcy y rl3Hocy oa 60.000,00 4Iauapa.
Kopr.rcuur : Byuer PC, xnpo pa.ryH : 840-30678845-06 ruz(ppa ulaharra: 153, uo:zn na 6poj :

osnara j anue na6anrce cnpxa:33fl,Ha3llB Hapf{uoqa, oanaxa j anue na6asre

O6janmeno ua flopraly Yupane:a janne na6anre z
Irlnrepuer ctpanuqra CI{H

- apxI4BI,I

ll Ap


