
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

МШ ''Стеван Мокрањац'' 

Топлице Милана 2 

Краљево 

Дел. бр. 1129/1 

Дана: 26.09.2017. године  

На основу члана 107. и чл. 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС''бр.124/12, 

14/15 и 68/15),  директор МШ  ''Стеван Мокрањац'' Краљево, у поступку јавне набавке мале 

вредности 1.1.3 доноси:  

О Д Л У К У  

о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности добара Градови у фокусу 

2017-клавир 1.1.3 

Уговор се додељује понуђачу:  

Music AP d.o.o, Zrinjskog i Frankopana 17, 24000 Subotica, Матични број  08762856,   

Пиб  101998169 

О б р а з л о ж е њ е 

          Наручилац  је дана 06.09.2017. године, дел. бр.1052/1, донео Одлуку о покретању 

поступка јавне набавке мале вредности 1.1.3 и то за набавку добара: клавир- ознака из 

општег речника набавки 37311100 , као и сви пратећи трошкови испоруке идр. 

За наведену јавну набавку наручилац  је  објавио позив за припупљање понуда на Порталу 

јавних набавки, интернет страници школе, све у складу са Закона о јавним набавкама (''Сл. 

гласник РС''бр.124/12, 14/15 и 68/15)  

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца  пристигла  је 1(једна) понуда   

Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила стручној 

оцени понуде и сачинила извештај о истом. 

У извештају бр.1128/2 од 25.09.2017. године, Комисија за јавне набавке је констататовала 

следеће: 

1) Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 
Градови у фокусу 2017-клавир 

Редни број јавне набавке 1.1.3 

Процењена вредност јавне набавке 

(без ПДВ-а) 

 
1.750.000,00 

2) Понуда 1116/1, примљена  22.09.2017.у 08:45  од стране Music AP d.o.o, Zrinjskog i Frankopana 

17, 24000 Subotica, Пиб 101998169, матични број   

Roland GP7 V –PIANO GRAND: 1 ком,  понуду подноси самостално  

Понуђена цена и евентуални попусти: 

 Укупна  цена без ПДВ-а   1.736.000,00  и са ПДВ-ом  2.083.200,00 

Рок и начин плаћања до 45 дана од пријема факуре 

Рок важења понуде 60 

Рок испоруке    7 дана  

Гарантни период 24 месеци 

Рок за решавање рекламације 10 дана 

Место и начин испоруке фцо купац 

/ 



3)чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање: нема 

4) Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена 

5) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија: 

Комисија је након стручне оцене понуда  констатовала следеће:  

            - уколико одговорно лице Наручиоца прихвати предлог Комисије, иста предлаже  

да  се по критеријуму најниже понуђене цене, прихвати као најповољнија понуда: 

Понуда  1116/1 Music AP d.o.o, Zrinjskog i Frankopana 17, 24000 Subotica, Матични 

број  08762856,   Пиб  101998169, уједно је и једина понуда 
Одговорно лице наручиоца прихвата предлог Комисије за јавну набавку о додели уговора, 

 Понуда 1116/1 Music AP d.o.o, Zrinjskog i Frankopana 17, 24000 Subotica, Матични 

број  08762856,   Пиб  101998169,  те је на основу законског овлашћења донело одлуку о 

додели уговора наведеним понуђачима.  

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  
   Против ове Одлуке може се поднети захтев за заштиту права Наручиоцу, а копија се 

предаје Републичкој комисуји за заштиту у поступцима јавних набавки, у року од 5 дана 

од дана објављивања ове Одлуке на Порталу јавних набавки. 
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Назив   Понуђача 

 

 

Цена без ПДВ-а 

 

 Цена са ПДВ-ом 

1  Понуда 1116/1  Music AP d.o.o 

Zrinjskog I Frankopana 17, 24000 

Subotica  

Матични број  08762856  Пиб 

101998169 

1.736.000,00  дин.    2.083.200,00дин.    

Директор: 

 

      Мирјанић Биљана, проф. 


