Овлашћено лице Наручиоца - генерални секретар Стрељачког савеза Србије, на
основу Извештаја комисије о стручној оцени понуда број 02-303/9/2018 од 26.11.2018.
године, а у складу са чланом 109. став 1. 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 ЈНМВ 6/2018
I Уговор у поступку јавне набавке број ЈНМВ 6/2018: добра - Набавка спортске
опреме (ОКС програм), спроводи се као поступак јавне набавке мале вредности, а по
стицању услова из члана 107. став 3. ЗЈН, додељује се понуђачу Shooting SRB д.о.о., Нови
Сад, Народног фронта 55б/4/46.
Укупна понуђена цена: 1.217.400,00 динара без ПДВ
Рок важења понуде: 30 дана од дана отварања понуда
Место испоруке: ФЦО Наручилац - Стрељачки савез Србије, Службени пут Завода 5,
Београд.
Рок испоруке: 15 дана од закључења уговора.
Начин и рок плаћања: Након извршене испоруке, у року од 15 дана од дана
испостављања фактуре.
Образложење:
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ: Набавка спортске опреме
Процењена вредност: 1.400.000,00 динара без ПДВ
НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ: Спортска роба и опрема - 37400000
Одлуком број 02-303/2018 од 16.11.2018. године покренут је поступак јавне набавке
мале вредности добара - Набавка спортске опреме (ОКС програм).
Одлуком је одређен критеријум за оцену понуда и то „најнижа понуђена цена“.
Позив за подношење понуде и конкурсна документација за наведену јавну набавку су
објављени на Порталу ЈН и интернет страници Наручиоца дана 17.11.2018. године.
Благовремено, тј. до 9:00 часова, дана 26.11.2018. године, пристигле су понуде
следећих понуђача:
1. Shooting SRB д.о.о., Нови Сад, Народног фронта 55б/4/46 (понуда заведена под
бројем 21-320 дана 26.11.2018. године у 7:58 часова).
Није пристигла нити једна неблаговремена понуда.
Поступак отварања понуда вођен је дана 26.11.2018. године са почетком у 12:00
часова на адреси Стрељачки савез Србије, Службени пут Завода 5, Београд (Записник о
отварању понуда број 02-303/8/2018 од 26.11.2018. 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:
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- Понуда понуђача Shooting SRB д.о.о, Нови Сад, Народног фронта 55б/4/46 у складу са
чл. 106 ЗЈН нема битних недостатака и у свему испуњава захтеве техничких
спецификација из Конкурсне документације Наручиоца, те је прихватљива.

Комисија је предложила Наручиоцу да донесе одлуку о додели уговора Shooting SRB
д.о.о., Нови Сад, Народног фронта 55б/4/46 за јавну набавку број ЈНМВ 6/2018 - добра Набавка спортске опреме (ОКС програм), поводом чега је сачинила Извештај Комисије о
стручној оцени понуда број 02-303/9/2018 од 26.11.2018. 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
Shooting SRB д.о.о., Нови Сад, Народног фронта 55б/4/46, који је у предметном поступку
јавне набавке, поднео понуду број 2311-18/1 од 23.11.2018. године..
Укупна понуђена цена: 1.217.400,00 динара без ПДВ
Рок важења понуде: 30 дана од дана отварања понуда
Место испоруке: ФЦО Наручилац - Стрељачки савез Србије, Службени пут Завода 5,
Београд.
Рок испоруке: 15 дана од закључења уговора.
Начин и рок плаћања: 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 5 дана
од дана објављивања на Порталу јавних набавки.
Генерални секретар
Стрељачког савеза Србије

Ненад Петковић
Доставити Одлуку о додели уговора Архиви
и објавити на Порталу јавних набавки и
интернет страни Наручиоца.

