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Електротехничка школа  “Михајло Пупин” 
21000 Нови Сад, Футошка 17 
тел: (021) 527-887, (021) 421-566            
факс: (021) 527-887, (021) 6616-735 
e-mail: mpupin@open.telekom.rs   
жиро рачун: 840-1594660-91    
ПИБ: 101708719                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Дел. број и датум: 
 

1841-уп од 22.11.2017. 

 

 
 

ЗАПИСНИК О ОТВАРАЊУ ПОНУДA 
 
 
1. Поступак отварања понуда спроводи се у Новом Саду дана 22.11.2017. године, са почетком у 12.30 
часова, у просторијама Наручиоца ETШ ''Михајло Пупин'' Нови Сад, Футошка 17. 
 
Предмет јавне набавке је – набавка материјала за наставу ЈНМВ 02/2017. процењена вредност 
јавне набавке  износи 916.000,00 динара без ПДВ-а за коју се спроводи поступак јавне набавке мале 
вредности, по позиву објављеном на Порталу јавних набавки дана 15.11.2017. године.  
 
Отварање понуда спроводи Комисија за јавну набавку образована Решењем директора број 1798-уп од 
15.11.2017.године у саставу: 

1. Ракић Нада, дипломирани правник - члан  
2. Степановић Жељко, дипломирани инжењер машинства –члан 
3. Бадрица Драгиша, дипломирани инжењер електротехнике –члан 
4. Исак Радомир, професор математике  –члан 
 

 
2. Констатује се да отварању понуда присуствују представници понуђача који су поднели пуномоћја: 
 

Ред. 
број П о н у ђ а ч Представник 

 
Пуномоћје број                  

                  
           

1. /   
2. /   
3. /   

           
 
3. Благовремено, тј. до дана 22.11.2017. године до 12.00 часова примљено је пет понуда понуђача по 
следећем редоследу: 
 

Ред. 
број Назив или шифра понуђача Број под којим је понуда 

заведена  
Датум 

пријема Час 

1. Спорт Едукалис ДОО, Београд 5968-реф 20.11.2017. 10.30 
2. „УНИ-ПРОМЕТ доо“, Нови Београд 1829-уп 21.11.2017. 11.44 
3. УСПОН доо, Чачак 1834-уп 21.11.2017. 12.30 
4. „Ампхора“ доо, Београд 5969-реф 22.11.2017. 10.30 
5. ЗОМА 021 доо, Нови Сад 5971-реф 22.11.2017. 11.40 

 
Неблаговремених понуда нема. 
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4. Назив или шифра понуђача, број под којим је понуда заведена, цена и евентуални попусти које нуди 
понуђач, подаци из понуде који су одређени као елементи критеријума, а који се могу нумерички 
приказати и евентуално други подаци из понуде (подаци се уносе за сваког понуђача посебно), следећим 
редоследом: 

 
Партија 1. – набавка административног материјала 
 

Ред. 
бр. 

Број под којим 
је понуда 
заведена 

Назив или шифра 
понуђача 

Понуђена цена или  
евентуални попусти   

у динарима БЕЗ ПДВ-а 

Понуђена цена или  
евентуални попусти   

у динарима СА ПДВ-ом 

1. 5971-реф ЗОМА 021 доо, Нови Сад 141.383,50 167.196,20 

2. 5969-реф „Ампхора“ доо, Београд 138.369,00 166.042,80 

3. 1829-уп „УНИ-ПРОМЕТ доо“, 
Нови Београд 75.959,50 91.151,40 

 
Партија 2. – набавка наставног материјала за рачунарске технологије 
 

Ред. 
бр. 

Број под којим 
је понуда 
заведена 

Назив или шифра 
понуђача 

Понуђена цена или  
евентуални попусти   

у динарима БЕЗ ПДВ-а 

Понуђена цена или  
евентуални попусти   

у динарима СА ПДВ-ом 

1. 5969-реф „Ампхора“ доо, Београд 178.036,00 213.643,20 

2. 1834-уп УСПОН доо, Чачак 123.780,00 148.536,00 

 
 
Партија 3. – набавка наставног материјала и алата за практичну наставу 
 
Нема приспелих понуда. 
 
Партија 4. – набавка материјала за физичко васпитање 
 

Ред. 
бр. 

Број под којим 
је понуда 
заведена 

Назив или шифра 
понуђача 

Понуђена цена или  
евентуални попусти   

у динарима БЕЗ ПДВ-а 

Понуђена цена или  
евентуални попусти   

у динарима СА ПДВ-ом 

1. 5968-реф Спорт Едукалис ДОО, 
Београд 47.820,00 57.384,00 

 
5. Чланови Комисије констатују да недостатке имају следеће понуде: Понуђач „УНИ-ПРОМЕТ доо“, 
Нови Београд  (1829-уп) је на позицији 3 партије 1 – Папир А4 80грама – јединица мере кутија 5 риса,  дао 
нереално ниску цену. 
 
6. Представници понуђача у вези поступка отварања понуда нису имали примедбе. 
 
7. Комисија 

1. ____________________,  Ракић Нада, дипломирани правник - члан  
2. ____________________, Степановић Жељко, дипломирани инжењер машинства –члан 
3. ____________________, Бадрица Драгиша, дипломирани инжењер електротехнике –члан 
4. ____________________,  Исак Радомир, професор математике  –члан 
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5. Потписи присутних овлашћених представника понуђача: 

Овлашћени представник понуђача П о т п и с 

  

 
6. Записник уручен присутном овлашћеном представнику понуђача. 

 Овлашћени представник понуђача П о т п и с 

  

 
 
7. Поступак отварања понуда завршен у 14.00  часова. 
 
 

Записник водиo: Жолт Коња 


