
Република Србија 

Наручилац:Музичка школа ,,др Милоје Милојевић“ 

Адреса: Кнеза Милоша бр.5 

Место:Крагујевац 

Дел. број: 2051 

Датум: 15.04.2020.год. 

 

На основу члана 107. став 3. и члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' 

бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015 )  и Извештаја Комисије за јавну набавку дел.бр. 2045/1 од 

13.04.2020.год., директор школе доноси следећу: 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о додели уговора 

 

1. Предмет јавне набавке број 1.3.1/2020: Замена столарије са циљем 

безбедног функционисања и побољшања ЕЕ, резервисана јавна набавка. 

 

На предлог Комисије за јавну набавку уговор се додељује понуђачу:  

 

 Предузеће за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са 

инвалидитетом „ДЕС“ Ваљево. Ул. Даничићева број 11, Матични број: 07136056, 

ПИБ: 100072785, у складу са Понудом број 2041 од 08.04.2020.год. 

 

2. Наручилац ће закључити уговор са понуђачем из става 1. ове Одлуке одмах 

по окончању ванредног стања уведеног Одлуком о проглашењу ванредног 

стања број 29/2020 од 15.03.2020.год. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Позив за достављање понуда објављен је дана 11.03.2020.год. на Порталу јавних 

набавки (portal.ujn.gov.rs) и интернет страници наручиоца. Процењена вредност јавне 

набавке износи: 11.197.964 динара без ПДВ-а. Рок за достављање понуда је био 

13.04.2020.год. до 12.00 часова. 

 

 Благовремено је приспела понуда: 

 

1. Предузеће за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са 

инвалидитетом „ДЕС“ Ваљево. Ул. Даничићева број 11, Матични број: 

07136056, ПИБ: 100072785, у складу са Понудом број 2041 од 08.04.2020.год. 

 

Неблаговремених понуда није било. 

 

Јавно отварање понуда обављено је дана, 13.04.2014..године у 12.30 часова у 

просторијама школе у ул. Кнеза Милоша бр.5. Није било присутних овлашћених 

представника  понуђача. Поступак јавног отварања спровела је комисија за јавне 

набавке. 

      



Елементи примљених  понуда : 
Ред. 

бр. Понуђач   

Цена радова 

Начин  

плаћања 
Рок 

важења 

понуде 

1. 
„ДЕС“ д.о.о. 
Ваљево 11.166.120. дин 

без ПДВ+ 

2.233.224 пдв 

13.399.344 дин 

са ПДВ 

аванс 
1.000.00,00 

динара, а 

остатак по 

привременој 

и окончаној 

ситуацији 

90 дана 

од 

отварања 

 

Комисија за јавну набавку утврдила је понуда понуђача благовремена  односно да је 

примљена у року одређеном у позиву за подношење понуда,  тј. стигла је до 13.04.2020..год. до 

12:00 часова. 

Полазећи од свега горе наведеног, Комисија за јавну набавку предлаже директору 

школе да Уговор о замени столарије у Музуичкој школи ,,др Милоје Милојевић“ са циљем 

безбедног функционисања и побољшања ЕЕ  закључи са  јединим понуђачем „ДЕС“ д.о.о. 

Ваљево, чија је понуда прихватљива. 

 Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке о 

избору најповољније понуде, те је на основу законског овлашћења донело одлуку о избору 

најповољније понуде „ДЕС“ д.о.о. Ваљево, којом се бира једина пристигла понуда , дел. бр. 

понуде 2041 од 08.04.2020. године, као  прихватљива. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  

 Понуђач који сматра да су му доношењем одлуке о додели уговора повређена 

права, може да покрене поступак за заштиту права у року од 10 дана од дана 

објављивања ове Одлуке на Порталу јавних набавки. Захтев за заштиту права подноси 

се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту 

права, непосредно или препорученом поштом. Уз поднети захтев доставља се доказ о 

уплати таксе у износу од 120.000,00 динара на текући рачун Буџета Републике Србије 

бр. 840-30678845-06; шифра плаћања: 153 или 253;позив на број;подаци о броју или 

ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права. 

Директор 

 

____________________ 

Светлана Стојилковић 

            

  


