Број 8/2018-8
Датум 10.07.2018. године
На основу одредбе из члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“
број 124/2012,14/15 и 68/15) и Извештаја о стручној оцени понуда број 8/2018-7 од
09.07.2018. године, у име Управног одбора, председник Параолимпијског комитета
Србије, Зоран Мићовић, доноси
ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
У ЈАВНОЈ НАБАВЦИ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА - СПОРТСКЕ МУНИЦИЈЕ
ЗА ПОТРЕБЕ ПАРА СТРЕЉАЧКЕ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ СРБИЈЕ
За јавну набавку мале вредности добара - спортске муниције за потребе Пара стрељачке
репрезентације Србије, УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу „ROMAX TRADE“ ДОО,
Нови Сад, Доситејева 2, матични број: 08518815, ПИБ: 100731745, у вредности од
1.220.000,00 динара без обрачунатог ПДВ–а, односно 1.464.000,00 динара са
обрачунатим ПДВ-ом.
Образложење
Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број 1.1.4. је набавка добара – спортске муниције за потребе Пара
стрељачке репрезентације Србије.
Назив и ознака из општег речника набавки: 35300000 – Оружје, муниција и припадајући
делови.
Подаци из плана набавки који се односе на предметну јавну набавку
Предметна набавка је предвиђена планом јавних набавки за 2018. годину, под редним
бројем 1.1.4. Средства за реализацију јавне набавке обезбеђена су Финансијским планом
за 2018. годину.
Процењена вредност јавне набавке
Процењена вредност јавне набавке је 1.375.000,00 динара без обрачунатог ПДВ-а ,
односно 1.650.000,00 динара са ПДВ-ом.
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Разлози и околности које оправдавају примену јавне набавке мале вредности
Наручилац је за ову врсту јавне набавке предвидео поступак мале вредности у складу
са чланом 39. Закона о јавним набавкама.
Предмет јавне набавке је набавка добара – спортске муниције за потребе Пара
стрељачке репрезентације Србије, број 8/2018.
За предметну јавну набавку је Решењем број 8/2018-2 од 25.06.2018. године формирана
Комисија у саставу Бојан Јаћимовић, генерални секретар, председник, Светомир
Младеновић, служеник ПОКС а, члан и Нела Ковачевић, дипломирани правник, члан.
Наручилац је на основу одредбе из члана 60. став 1. Закона о јавним набавкама објавио
Позив за подношење понуда и конкурсну документацију на Порталу јавних набавки, на
својој интернет страници у коме је навео да је рок за достављање понуде 06.07.2018.
године до 12 часова као и да ће се отварање понуда вршити истог данa, у 13 часова, у
просторијама Параолимпијског комитета Србије, Омладинских бригада 1, други спрат,
канцеларија број 164, Нови Београд.
Комисија за јавну набавку је дана 06.07.2018. године са почетком у 13,00 часова, у пуном
саставу, приступила јавном отварању понуда у просторијама Параолимпијског комитета
Србије.
Отварању понуда је присуствовао представник понуђача “Romax trade” доо Нови Сад,
Данило Пејовић, са уредним пуномоћјем број 103-343-009 од 06.07.2018. године.
Комисија је констатовала да је у предвиђеном року за подношење понуда пристигла
једна понуда и то од понуђача:


„ROMAX TRADE“ ДОО, Нови Сад, Доситејева 2, матични број: 08518815,
ПИБ: 100731745, и то дана 06.07.2018. године у 11:20 часова.

Неблаговремених понуда није било.
Поступак јавног отварања понуда завршен је у 13:16 часова, комисија је о поступку
сачинила записник.
Прегледом и стручном оценом понуда комисија је утврдила следеће:
Понуђач „ROMAX TRADE“ ДОО, Нови Сад, понуду број 103-343-008 подноси
самостално.
- Укупна понуђена цена је 1.220.000,00 динара без ПДВа, односно 1.464.000,00 динара
са ПДВом.
- Рок важења понуде је 30 дана од дана отварања понуде, рок плаћања 15 дана од дана
достављања исправне фактуре а рок за испоруку добара је 45 дана од дана закључења
уговора.
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- Документа тражена конкурсном документацијом уредно су достављена, и то,
потписан образац изјаве о испуњености обавезних услова за понуђача, потписан и
попуњен образац понуде и образац структуре цене, потписан образац изјаве о независној
понуди, потписан образац изјаве о поштовању обавеза које произилазе из важећих
прописа, потписан и печатиран модел уговора као и Решење Министарства унутрашњих
послова РС, Подручна Полицијска управа у Новом Саду, број 03/30/5-210-6460/16 од
15.04.2016. године којим се понуђачу одобрава бављење прометом оружја и муниције.
На основу Записника о отварању понуда од 06.07.2018. године, а након извршеног
прегледа и стручне оцене поднете понуде, Комисија за јавне набавке је утврдила да је
понуда понуђача „ROMAX TRADE“ ДОО, Нови Сад, благовремена, одговарајућа и
прихватљива, која не ограничава нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача
и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке.
У смислу члана 105. Закона о јавним набавкама, Комисија је сачинила Извештај о
стручној оцени понуде и у њему предложила закључење уговора са наведеним
понуђачем.
Прихватајући у потпуности Извештај и предлог комисије, а у смислу члана 108. Закона
о јавним набавкма, одлучено је као у диспозитиву.

______________________________
Председник ПОКС
Зоран Мићовић

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке може се поднети захтев
за заштиту права у року од 5 дана од њеног
пријема.
Захтев се подноси Републичкој комисији
за заштиту права у поступцима јавних набавки,
а предаје Наручиоцу.
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