РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОСНОВНА ШКОЛА „ ДР АЛЕКСАНДАР САБОВЉЕВ“
БРОЈ:287/16
ДАТУМ:18.08.2016. године
ЕЧКА
М.Тита 48
023/881-018
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама( даље Закон), доносим
ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
У поступку јавне набавке мале вредности-добра 1.1.2/2016
Додељује се уговор понуђачу Златни Клас Сениор доо из Зрењанина, Тихомира
Остојића бб, чија је понуда код наручиоца заведена под дел.бр.284/16 од 17.08.2016.
године, оцењена као најповољнија.
Усваја се извештај о стручној оцени понуда број 286 од 17.08.2016. године који је
сачинила Kомисија за јавну набавку образована решењем број 247 од 11.07.2016. године.
Образложење
Наручилац је дана 11.07.2016. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке
мале вредности 1.1.2/2016.
Позив за подношење понуде објављен је на Порталу јавних набавки, интернет страници
наручиоца, дана 10.08.2016. године.
Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања записника о отварању понуда
број 285 од 17.08.2016. године, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени
понуда и сачинила извештај о стручној оцени понуда број 286 од 17.08.2016. године који
директор наручиоца у целости усваја.
У поступку доношења одлуке о додели уговора, на основу увида у целокупну
документацију предметне јавне набавке, а нарочито у понуде понуђача, односно наведени
записник и извештај Комисије за јавну набавку, директор наручиоца је утврдио следеће
чињенично стање:
1.Предмет јавне набавке: 1.1.2/2016 су добра – набавка ужине за децу и ученике
Назив и ознака из општег речника набавки: 15000000 ХРАНА,ПИЋЕ,ДУВАН И СРОДНИ
ПРОИЗВОДИ
2. Процењена вредност јавне набавке: Процењена вредност ове јавне набавке износи

1.983,334 динара без ПДВ-а, односно 2.380,000 са ПДВ-ом.
3.

Назив
Адреса
Матични број
ПИБ
Законски заступник

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Златни Клас Сениор доо
Зрењанин, Др Тихомира Остојића бб
20688700
106831063
Ћазим Хоџај

Понуда поднета: самостално
Укупна понуђена цена без ПДВ-а је: 1.658.491,20
Укупна понуђена цена са ПДВ-ом је:1.844.640,00
4. Стручна оцена понуда
1.Понуда понуђача: Златни Клас Сениор доо која је код наручиоца заведена под дел.бр. 284/16 од
17.08.2016.године је благовремена, одговарајућа и прихватљива, а укупна понуђена цена овог
понуђача без ПДВ-а је:1.658.491,20 динара, односно 1.844.640,00 динара са ПДВ-ом и не прелази
износ процењене вредности јавне набавке.
Благовремене понуде су: Златни Клас Сениор доо, Зрењанин
Одбијене понуде су: нема
Прихватљиве понуде су: Златни Клас Сениор доо,Зрењанин
Пошто је поднета само једна понуда, мишљење комисије о разлозима који су узроковали
подношење једне понуде и предлог мера које треба предузети да се у наредним поступцима
обезбеди конккуренција у поступку: Комисија је мишљења да потенцијални понуђачи нису били
заинтересовани да поднесу понуду или немају асортиман пекарских производа који је тражен у
спецификацији.
5. Критеријум за доделу уговора: Као критеријум за доделу уговора је: најниже понуђена цена.
6. Назив понуђача коме се додељује уговор:
Комисија је констатовала да је понуда понуђача: ЗЛАТНИ КЛАС СЕНИОР ДОО ЗРЕЊАНИН, чија је
понуда код наручиоца заведена под редним бројем 284/16 од 17.08.2016. године, благовремена,
одговарајућа, прихватљива и најповољнија па је предложила директору да се овом понуђачу
додели уговор.

Оцењујући да је Комисија за јавну набавку спровела поступак отварања понуда, о томе сачинила
записник, те извршила стручну оцену понуда и исту доставила директору на разматрање,
директор наручиоца је утврдио да је предметни поступак јавне набавке спроведен на начин и по
поступку који је законом утврђен.
На основу изнетог, уважавајући у свему Извештај о стручној оцени понуда број: 286 од
17.08.2016. године који је сачинила Комисија за јавну набавку, директор је исти усвојио и
одлучио као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у
року од 5 (пет) дана од дана њеног пријема. Захтев се подноси Републичкој комисији за заштиту
права у поступцима јавних набавки, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права
подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.
ДИРЕКТОР
Маринел Бугар

