Република Србија
ОШ“Петар Лековић“
Број: 144/6
01.6.2016.године
Пожега, ул.Петра Лековића бр: 1
e/mail osplekovic@gmail.com

На основу члана 108.и 109. Закона о јавним набавкама, директор ОШ“Петар Лековић“
Пожега доноси
ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА РЕДНИ БРОЈ 1/16
1.За партију бр.1 УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу“Еуро Мотус “д.о.о. Београд , сопствени
деловодни број 375/2016 од 27.4.2016.г., заведен код Наручиоца под бројем 186 од 26.5.2016.
године.
2.За партију бр.2 УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ „Соле комерц“д.о.о Београд сопствени деловодни
број 104/16 од 25.5.2016. , заведена код Наручиоца под бројем 184 од 26.5.2016 године.
3.За партију бр. 3 УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу СЗР „Марковић“ Пожега, без сопственог
деловодног броја , заведен код наручиоца под бројем 182 од 25.5.2016.године
Образложење
Наручилац је дана 21.4.2016. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке број: 1/16.
Позив за подношење понуде објављен је на Порталу јавних набавки, дана 27.4.2016.године.
Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда број:
144/4 од 27.5.2016. године, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда бр.
144/5 од 30.5.2016.
У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће:
1.Предмет и процењена вредност јавне набавке Предмет: енергетска добра
Предмет јавне набавке обликован је по партијама, и то:
Партија 1 гасно уље 09135100
Партија 2 мрко лигнитски угаљ 09111100
Партија 3 дрво за огрев 03413000
2. Подаци из плана набавки који се односе на предметну јавну набавку
Предмет јавне набавке су енергентска добра.
Редни број јавне набавке 1/16
Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

3. Процењена вредност јавне набавке је 5.556.818,18 динара без обрачунатог ПДВ, од чега за
Партију 1. 3.937.500 динара - конто 421224
Партију 2. 937.500 динара- конто 421222
Партију 3. 681.818,18 динара- конто 421223
Средства за наведену набавку су предвиђена у финансијском плану наручиоца за 2016 г на
позицији 1.1.1 - гасно уље, мрко лигнитски угаљ, огревно дрво
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4.Одступања од плана набавки нема
5.У поступку јавне набавке учествовало је укупно 6 понуђача и то:
5.У поступку јавне набавке учествовало је укупно 6 понуђача и то:
.„Еуро мотус“ д.о.о. Београд
„Милетић петрол”д.о.о. Јагодина
„НИС“а.д.РЦ Чачак
„Соле комерц“д.о.о. Београд
„Вајат“д.о.о. Севојно
СЗР“Марковић“ Пожега
Нзив и седиште понуђача за партију 1 -гасно уље
„Еуро мотус“ д.о.о. Београд
„Милетић петрол” д.о.о. Јагодина
„НИС“а.д.РЦ Чачак
за партију 2 -мрко лигнитски угаљ
„Вајат” д.о.о. Севојно
„Соле комерц“д.о.о. Београд
за партија 3- огревно дрво
СЗР“Марковић“ Пожега
Неблаговремених понуда нема
6. Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих
понуда : НЕМА
7. Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.
8. Ранг листа понуђача у случају примене критеријума најнижа понуђена ценапартија 1.
Р. бр.

Назив и седиште понуђача/
шифра понуђача

Понуђена цена

1.

„Еуро мотус“ Београд

Укупна цена без ПДВ-а
2.823.170,00

2.

„НИС“а.д. РЦ Чачак

Укупна цена без ПДВ-а
3.012.890,00

3.

„Милетић Петрол“ Јагодина

Укупна цена без ПДВ-а
3.015.999,00

Р. бр.

Назив и седиште понуђача/
шифра понуђача

Понуђена цена

1.

„Соле комерц“д.о.о.
Београд

Укупна цена без ПДВ-а
672.900,00 дин

Партија 2.

2.

„Вајат“д.о.о. Севојно

Укупна цена без ПДВ-а
675.000,00

Партија 3. један помуђач
Р. бр.

Назив и седиште понуђача/
шифра понуђача
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Понуђена цена

1.

СЗР „Марковић“Пожега

Укупна цена без ПДВ-а
630.000,00

9.Комисија ,после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда за:
партију 1
„Еуро Мотус“Београд , број понуде 375/2016 од 27.4.2016.г,заведена код наручиоца под
бројем 186 од 26.5.2016. Комисија предлаже наручиоцу да њему додели уговор.
Изабрани понуђач наступа самостално.
Партија 2
„Соле Комерц“д.о.о. Београд , број понуде 104/16 од 25.5.2016 год. заведена код
наручиоца под бројем 184 од 26.5.2016.год.
Комисија предлаже наручиоцу да њему додели уговор. Изабрани понуђач наступа
самостално
Партија 3. набавка дрва за огрев
СЗР“Марковић“, Пожега , без сопственог заводног броја, заведена код наручиоца под
бројем 182 од 25.5.2016.год. Комисија предлаже наручиоцу да њему додели уговор.
Изабрани понуђач наступа самостално.
Одговорно лице наручиоца је прихватило предлоге комисије за јавну набаву о додели уговора
најповољнијим понуђачима, те је на основу законскпог овлашћења донело одлуку о додели уговора
као у диспозитиву
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у
року од 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу управе за јавне набавке..Захтев се подноси
Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки , а предаје наручиоцу.
Директор школе
Мишо Марковић
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