ОСНОВНА ШКОЛА „Др Александар Сабовљев“
Број: 229
Датум: 01.08.2018.
ЕЧКА
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (даље Закон) и Извештаја о стручној
оцени понуде број ЈНМВ1.1.2/2018 од 30.07.2018. године, директор установе Бугар
Маринел, доноси следећу
ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
Редни број ЈНМВ 1.1.2/2018
Уговор о јавној набавци добара- ужине за децу и ученике школе на основу позива
за подношење понуда објављеног на Порталу јавних набавки дана 17.07.2018. године
додељује се понуђачу СР „Тамишка лађа“ из Томашевца.
Усваја се Извештај о стручној оцени понуда број 228/18 од 30.07.2018. године који
је сачинила Комисија за јавну набавку образована решењем број 219 од 10.07.2018.
године.
Образложење
Наручилац је дана 10.07.2018. године донео Одлуку о покретању поступка јавне
набавке мале вредности број 1.1.2/2018 - ужина.
Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана
17.07.2018. године.
Благовремено, односно до 25.07.2018. године до 11,00 часова, примљене су 2
понуде према следећем распореду:
1. СУР Брзе хране, производња пецива „Карика“ Зрењанин, Иве Војновића 23 приспела
25.07.2018. године у 09.30 часова, деловодни број 225/18.
2. СР „Тамишка лађа“ Томашевац, Трг Слободе 1, приспела 25.07.2018. године у 10.00
часова, деловодни број 226/18.
Комисија за јавну набавку спровела је поступак јавног отварања понуда и сачинила
Записник о отварању понуда број 227/18 од 25.07.2018. године и Извештај о стручној
оцени понуда број 228/18 од 30.07.2018. године.
У Извештају о стручној оцени понуда комисија је констатовала следеће:
1.Предмет јавне набавке су добра - ужина за децу и ученике.
2.Назив и ознака из општег речника набавки - ХРАНА, ПИЋЕ, ДУВАН И СРОДНИ
ПРОИЗВОДИ 15000000.

Подаци из плана јавних набавки који се односе на предметну јавну набавку:
Редни број јавне набавке је 1.1.2/2018 годину. Предмет јавне набавке су добра. Износ
планираних средстава за јавну набавку је 2.250.000 динара без ПДВ-а, односно 2.700.000
са ПДВ-ом. Извор финансирања су остале опште услуге. Оквирни датум покретања
поступка је јул 2018. године, оквирни датум закључења уговора је август 2018. године,
оквирни датум извршења уговора је до краја наставне 2018/2019. године.

Назив
Адреса
Матични број
ПИБ
Законски заступник
Назив
Адреса
Матични број
ПИБ
Законски заступник

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
СУР брзе хране са производњом пецива Карика
Иве Војновића 23 Зрењанин
61977872
105770602
Јасмина Михић
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
СР „Тамишка Лађа“
Трг Слободе 1 Томашевац
55512230
100908261
Драган Тодоров

Понуђачи су доставили понуде за добра (ужина за децу и ученике) из конкурсне
документације и друге услове из понуде на следећи начин:
1. СУР Брзе хране, производња пецива „Карика“ Зрењанин, дао је понуду од 847,45
динара без ПДВ-а
2. СР „Тамишка Лађа“ Томашевац, дао је понуду од без 1.047,00 динара без ПДВ-а.
Одбијене су понуде понуђача због битних недостатака понуде:
1. СУР Брзе хране, производња пецива „Карика“ Зрењанин
Наведени понуђач није доставио доказе о испуњености обавезног услова везаног за
важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке,
није доставио доказ о испуњености додатног услова (услови су дати на страни 5. и 6.
Конкурсне документације, а упутство како се доказује испуњеност услова на страни 6. и
7. Конкурсне документације) .
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.

Ранг листа прихватљивих понуда применом критеријума најнижа понуђена цена за доделу
уговора:
Редни
број
1.

Назив и седиште понуђача

СР „Тамишка Лађа“ Томашевац

Понуђена цена без ПДВ-а
1.047,00

Понуђачи су понуде поднели самостално.
Комисија за јавну набавку констатовала је да је најповољнија понуда понуђача СР
„Тамишка Лађа“ Томашевац, Трг Слободе 1 те предлаже наручиоцу да њему додели
уговор.
Оцењујући да је Комисија за јавну набавку спровела поступак отварања понуда, о томе
сачинила записник, исти благовремено доставила понуђачима, 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 228/18 од
30.07.2018. године који је сачинила Комисија за јавну набавку, директор је 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.
Објавити у року од 3 дана од дана доношења:
1.Портал
2.Сајт школе
3.Архива

Директор установе
_________________
Маринел Бугар

