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Овлашћено лице Наручиоца – генерални секетар Савеза за школски спорт Србије, на основу
Извештаја комисије о стручној оцени понуда број 70/13 од 02.07.2019. године, а у складу са чланом 107.
став 3. и чланом 108. став 1. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" број 124/12, 14/15 и 68/15)
доноси
ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
Јавна набавка број ОП 4/2019-70
I Уговор у поступку јавне набавке број ОП 4/2019-70: добра - Опремање основних и средњих школа
опремом и реквизитима у оквиру затворених простора и то великих и малих сала спроводи се као
поступак јавне набавке у отвореном поступку, а по стицању услова из члана 107. став 3. ЗЈН, додељује
се понуђачу „BMA Trading“ д.о.о, Светозара Папића 3А, Београд.
Укупна понуђена цена без ПДВ износи: 28.992.000,00 динара.
Посебно исказан ПДВ износи: 5.798.400,00 динара.
Укупна понуђена цена са ПДВ износи: 34.790.400,00 динара.
Рок важења понуде износи: 60 календарских дана од дана отварања понуда
Рок испоруке: 90 дана од дана закључења уговора
Уколико настане немогућност благовремене испоруке добара од стране понуђача произвођача,
изабрани понуђач се може обратити наручиоцу са захтевом за промену произвођача. Захтев мора да
садржати јасне аргументе и доказе због чега произвођач није у стању да испоручи добра која су предмет
набавке а наручиоц може дозволити промену произвођача у ком случају се морају сви захтевани докази
из конкурсне документације доставити и за тог произвођача
Место испоруке: FCO Наручилац
Начин и рок плаћања: Плаћање се врши након извршене испоруке, у року од 15 дана, од дана
испостављања фактуре.
Образложење:
Предмет набавке: Опремање основних и средњих школа опремом и реквизитима у оквиру затворених
простора и то великих и малих сала.
Процењена вредност набавке: 29.050.000,00 динара без ПДВ.
Назив и ознака из општег речника набавке: 37400000 – Спортска роба и опрема
Одлуком број 70 од 17.05.2019. године покренут је поступак јавне набавке за набавку добара Опремање основних и средњих школа опремом и реквизитима у оквиру затворених простора и то
великих и малих сала.
На основу члана 32. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' број 124/2012, 14/2015 и
68/2015) поступак набавке Опремање основних и средњих школа опремом и реквизитима у оквиру
затворених простора и то великих и малих сала, спроводи се као поступак јавне набавке у отвореном
поступку.
Критеријум за избор најповољнијих понуда, на основу чега ће бити закључен уговор, је најнижа
понуђена цена, уколико су испуњени сви услови наведени у конкурсној документацији.
Позив за подношење понуде и конкурсна документација за наведену јавну набавку објављени су
на Порталу ЈН и интернет страници Наручиоца дана 17.05.2019. године. Дана 11.06.2019. године
извршена је измена конкурсне документације
Позивом за подношење понуда и конкурсном документацијом одређен је рок за подношење
понуда и то 17.06.2019. године до 10:00 часова, као и датум и време отварања понуда: 17.06.2019. године
у 11:00 часова.
Дана 11.06.2019. године Наручилац је продужио рок за подношење понуда на следећи начин:
- Рок за подношење понуда: 19.06.2019. године до 10:00 часова;

-

Отварање понуда: 19.06.2019. године у 11:00 часова.

Благовремено, тј. до 10:00 часова, дана 19.06.2019. године, пристигле су понуде следећих
понуђача:
1. „Edukalis“ д.о.о, Патријарха Јоаникија 15А, Београд (понуда заведена под бројем 58/01
дана 19.06.2019. године у 09:35 часова);
2. „BMA Trading“ д.о.о, Светозара Папића 3А, Београд (понуда заведена под бројем 58/02
дана 19.06.2019. године у 09:45 часова);
Није пристигла нити једна неблаговремена понуда.
Поступак отварања понуда вођен је дана 19.06.2019. године са почетком у 11:00 часова на адреси
Савез за школски спорт Србије, Булевар Михајла Пупина 2 (источно крило), Београд (Записник о
отварању понуда број 70/12 од 19.06.2019. године).
Комисија за јавну набавку је након отварања извршила преглед достављених понуда за
предметну јавну набавку у складу са условима који су тражени предметном конкурсном документацијом
и утврдила следеће:
Цена и остали подаци из Обрасца понуде:
Број понуде
Укупна Понуђена
(из Обрасца
ПОНУЂАЧ
цена без ПДВ
понуде)
895 од
23.389.920,00
„Edukalis“ д.о.о.
18.06.2019.
42/19 од
„BMA Trading“
28.992.000,00
17.06.2019.
д.о.о.

Рок важења
понуде

Рок
испоруке

Рок
плаћања

180 дана

90 дана

45 дана

60 дана

90 дана

15 дана

- Понуда понуђача „Edukalis“ д.о.о, Патријарха Јоаникија 15А, Београд је не прихватљива.
Не прихватљива је из разлога што понуда понуђача „Edukalis“ д.о.о, Патријарха Јоаникија
15А, Београд садржи следеће недостатке:
1) Спецификацијом из Конкурсне документације наручилац је за добро – Кошаркашка
табла, обруч и мрежица сет (пар), тражио да димензије кошаркашке табле буду 1,8m х
1,05m х 18mm. Понуђач „Edukalis“ д.о.о, Патријарха Јоаникија 15А, Београд је доставио
стручни налаз о испитивању табле за кош и носача табле, бр. 612-22-91-01/13 од
01.08.2013. године од стране Машинског факултета Универзитета у Нишу, Завода за
машинско инжењерство лабораторија за машине и механизме, улица Медведева 14, Ниш,
метод испитивања: Одређивање димензија и носивости табле за кош и носача табле
према одредбама Службених правила игре ФИБА за кошаркашку опрему и стандарда ЕN
1270-2005. У предметном налазу на страни 3 од укупно 5 је наведено: „Табла за кош се
набавља из комерцијалне мреже и начињена је од плексигласа-клирита дебљине # 10mm
и димензија 1800х1500mm“. Предмет налаза је табла чија дебљина није у складу са
захтевима из Спецификације Конкурсне документације.
2) Све лопте које су достављене као узорци немају одштампани лого Министарства
омладине и спорта и Савеза за школски спорт Србије. Понуђач „Edukalis“ д.о.о,
Патријарха Јоаникија 15А, Београд је доставио узорке са налепницама које се не могу
сматрати одштампаним логом.
У складу са чланом 107. став 1. ЗЈН одбија се понуда понуђача „Edukalis“ д.о.о, Патријарха
Јоаникија 15А, Београд.
- Понуда понуђача „BMA Trading“ д.о.о, Светозара Папића 3А, Београд је прихватљива.
Реодослед пристиглих прихватљивих понуда на основу критеријума најнижа понуђена цена:
1. „BMA Trading“ д.о.о. – 28.992.000,00 динара без ПДВ;
Комисија је предложила Наручиоцу да донесе одлуку о додели уговора понуђачу „BMA
Trading“ д.о.о, Светозара Папића 3А, Београд за јавну набавку број ОП 4/2019-70 – Опремање
основних и средњих школа опремом и реквизитима у оквиру затворених простора и то великих и малих

сала, поводом чега је сачинила Извештај Комисије о стручној оцени понуда број 70/13 од 02.07.2019.
године.
Одговорно лице Наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавну набавку о додели уговора,
те је на основу законског овлашћења донело одлуку о додели уговора понуђачу „BMA Trading“ д.о.о,
Светозара Папића 3А, Београд који је у предметном поступку јавне набавке, поднео понуду број 42/19
од 17.06.2019. године.
Укупна понуђена цена без ПДВ износи: 28.992.000,00 динара.
Посебно исказан ПДВ износи: 5.798.400,00 динара.
Укупна понуђена цена са ПДВ износи: 34.790.400,00 динара.
Рок важења понуде износи: 60 календарских дана од дана отварања понуда
Рок испоруке: 90 дана од дана закључења уговора
Уколико настане немогућност благовремене испоруке добара од стране понуђача произвођача,
изабрани понуђач се може обратити наручиоцу са захтевом за промену произвођача. Захтев мора да
садржати јасне аргументе и доказе због чега произвођач није у стању да испоручи добра која су предмет
набавке а наручиоц може дозволити промену произвођача у ком случају се морају сви захтевани докази
из конкурсне документације доставити и за тог произвођача
Место испоруке: FCO Наручилац
Начин и рок плаћања: Плаћање се врши након извршене испоруке, у року од 15 дана, од дана
испостављања фактуре.
Поука о правном леку:
Против ове одлуке, понуђач може Наручиоцу
поднети Захтев за заштиту права у року од 10 дана
од дана објављивања на Порталу јавних набавки.
Генерални секретар
Савеза за школски спорт Србије
______________________
Урош Савић
Доставити Одлуку о додели уговора Архиви
и објавити на Порталу јавних набавки и интернет
Страни Наручиоца

