Наручилац
Број јавне набавке

ОШ '' Димитирје Тодоровић Каплар'' , Лоле Рибара
12, Књажевац
2 у 2017. години

Број Одлуке

346

Датум

03.05.2017.год.

На основу чл.108.став 1. Закона о јавним набавкама (“Сл.гл.РС” бр.124/2012, 14/15 и
68/15) као и Извештаја о стручној оцени оцени понуда бр.323 од 27.04.2017.године, директор
школе као наручилац доноси следећу:
ОДЛУКУ
о додели уговора у поступку јавне набавке добара мале вредности енергената угља и огревног
дрвета за потребе установе бр.2/2017
1. Додељује се уговор о јавној набавци добара мале вредности енергената угља и огревног
дрвета за потребе установе и то за партију а) набавку 30 тона угља Д.О.О.“Огрев
Стаменковић“ из Зајечара, и за партију б) набавку 180пм огревног дрвета ТР„Жуле
коп транс“ из Књажевца, као најповољнијим понуђачима.
2. Одлуку доставити: Д.О.О.“Огрев Стаменковић“ из Зајечар, ТР„Жуле коп транс-у“ из
Књажевца као и осталим понуђачима.
Образложење
На јавни позив за подношење понуда у поступку јавне набавке добара мале вредности
енергената угља и огревног дрвета за потребе установе бр.286 од 13.04.2017.године обликовне
по партијама, партија а) набавка 30 тона угља и партија б) набавка 180 пм огревног дрвета,
објављеног на Порталу јавних набавки, понуде су поднели:
за угаљ:
Радња за промет робе на велико и мало„Енергопромет“ из Ниша
Д.О.О. „Огрев Стаменковић“ из Зајечара

,а за огревно дрво:
ТР„Жуле коп транс“ из Књажевца
ПР „Андрејић превоз“ из Књажевца
Неблаговремених понуда није било.
Након спроведеног поступка отварања понуда Комисија за јавне набавке добара мале
вредности је приступила стручној оцени понуда и сачинила извештај о истом.
У извештају о стручној оцени понуда бр.323 од 27.04.2017.године, Комисија је
констатовала следеће:
1.Подаци о јавној набавци:
Набавка енергената 30 тона угља
и 180 пм огревног дрвета
Набавка енергената 30 тона угља

Предмет јавне набавке
Партија а)
Ознака из општег речника набавке
Партија б)

09111100-1

набавка енергенат 180 пм
огревног дрвета

Ознака из општег речника набавке
Процењена вредност јавне набавке (без
ПДВ-а)
Процењена вредност јавне набавке (без
ПДВ-а) за партију а).
Процењена вредност јавне набавке (без
ПДВ-а) за партију б).

03413000-8

918.545,00 динара без ПДВ-а.
264.000,00 динара без ПДВ-а
654.545,00 динара без ПДВ-а.

1. Назив, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање за
партију а):
Број под
којим је
понуда
заведена
1

Разлози за одбијање
понуде

Понуђена цена
(без ПДВ-а)

Неприхватљива понуда за
партију а) угаљ, понуђена
цена прелази износ
процењене вредности јавне
набавке за ову партију

330.000,00 дин.

Подносилац понуде
Радња за промет робе на
велико и мало
„Енергопромет“ из Ниша

3. Критеријум за оцењивање понуда је најниже понуђена цена.
Ранг листа понуђача у случају примене критеријума најниже понуђена цена:

Понуђена цена

Назив/име понуђача
1

Д.О.О.“Огрев-Стаменковић“ из
Зајечара

Цена са ПДВ-ом

(без ПДВ-а)
264.000,00 дин.

316.800,00 дин.

4. Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисја после стручне оцене понуда констатује да је најповољнија понуда понуђача
Д.О.О.“Огрев Стаменковић“ из Зајечара, са понуђеном ценом 264.000,00 динара без ПДВ-а,
односно 316.800,00 динара са ПДВ-ом и предлаже наручиоцу његов избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача:
Да

Не

Х

5. За партију б) није било понуда које би биле одбијене у складу са законом.
6. Критеријум за оцењивање понуда је најниже понуђена цена.
Ранг листа понуђача применом критеријума најниже понуђена цена:

Ред.бр.

Назив/име понуђача

Понуђена цена (без
ПДВ-а)

Понуђена цена (са
ПДВ-ом)

1.

ТР„Жуле коп транс“ из Књажевца

549.000,00 дин.

603.900,00 дин.

2.

ПР „Андрејић превоз“ из
Књажевца

574.200,00 дин.

631.620,00 дин.( није у
сис.ПДВ-а)

Комисја после стручне оцене понуда констатује да је најповољнија понуда понуђача
ТР“Жуле коп транс“ из Књажевца, са понуђеном ценом 549.000,00 динара без ПДВ-а, односно
603.900,00 динара са ПДВ-ом и предлаже наручиоцу његов избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача:
Да

Не

Х

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке добара мале
вредности о избору најповољније понуде, те је на основу законског овлашћења донело одлуку о
избору најповољније понуде из партије а), којом се понуда бр.304 од 21.04.2017.године понуђача
Д.О.О.“Огрев Стаменковић“ из Зајечара, бира као најповољнија за партију а)- набавку
угља.
Одговорно лице наручиоца такође је прихватило и предлог Комисије за јавне набавке
добара мале вредности о избору најповољније понуде из партије б), те је на основу законског
овлашћења донело одлуку о избору најповољније понуде из партије б), којом се понуда бр.299 од
21.04.2017.године понуђача ТР«Жуле коп транс» из Књажевца, бира као најповољнија за
партију б)- набавку огревног дрвета.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове одлуке може се поднети захтев за заштиту
права у року од пет дана од пријема одлуке.

ОШ”Димитрије Тодоровић Каплар”
Одговорно лице
Директор школе
Милан Ђорђевић

