Основна школа ,,Жикица Јовановић Шпанац“
Бела Црква
Деловодни број : 272/2018
Датум: 08 . 06. 2018.год.

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС“ број 124/12 , 14/2015 и
68/15 ) и Извештаја комисије о стручној оцени понуда бр. 267/2018 од 06.06.2018.године, директор
Основне школе ,,Жикица Јовановић Шпанац»Бела Црква доноси
ОДЛУКА
о додели уговора
У јавној набавци мале вредности радова – «Замена столарије на школи у ИО Завлака»,
бира се као најповољнија понуђача Предузеће за производњу,промет и услуге ,, РАПИД ПРОДУКТ“,
Белошевац бб, 14000 Ваљево, заведена код наручиоца под дел.бр.130 од 06.06.2018.године у
08:00часова, са којим ће се у складу са прихваћеним моделом уговора закључити Уговор о јавној
набавци предметних радова.
Образложење
Основна школа ,,Жикица Јовановић Шпанац“ Бела Црква као наручилац је дана 18.05.2018. године
донела одлуке о покретању јавне набавке мале вредности дел. број 235/2018 за јавну набавку радоваЗамена столарије на школи у ИО Завлака .
А. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ:
1.
Назив наручиоца: Основна школа ,,Жикица Јовановић Шпанац“
2.
Адреса наручиоца: 15313 Бела Црква
3.
Редни број јавне набавке 02/2018
4.
Предмет ЈН је набавка радова и то: Замена столарије на школи у ИО Завлака
5.
Врста поступка ЈН: Јавна набавка мале вредности
6.
Подаци о ЈН из плана набавки: Набавка на коју се не примењује Закон о јавним набавкама, редни
број у плану набавке 1.3.1
7. Процењена вредност ЈН је: 1.426.917,00 динара (без ПДВ-а), односно 1.712.300 динара са ПДВ-ом.
8.
Критеријум избора најповољније понуде: најнижа понуђена цена.
Б. ПРОЦЕДУРА ЈАВНЕ НАБАВКЕ, ОЦЕНА И РАНГИРАЊЕ ПОНУДА:
Позив за учествовање у поступку јавне набавке мале вредности је дана 21.06. 2018. године објављен на
Порталу управе за јавне набавке и на интернет страни школе.
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца пристигле су 2 понуде.
Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и
сачинила извештај бр.267/2018.
Приспеле понуде понуђача:
Комисија задужена за спровођење јавне набавке је констатовала да су на адресу наручиоца приспеле
понуде следећих понуђача и то као:
1.

Благовремене понуде:
1. ,,КРОВОВИ“ ДOO ,ул. Бакал Милосава 80, 15300 Лозница , заведена под дел.бројем
129 од 05.06.2018. године у 12 часова

2. Предузеће за производњу,промет и услуге ,, РАПИД ПРОДУКТ“, Белошевац бб, 14000
Ваљево, заведена под дел.бројем 130 од 06.06.2018. године у 08:00 часова
Неблаговремених понуда није било.

3. У поступку прегледа и оцене достављених понуда констатовано је следеће:
3.а. неисправне и неприхватљиве понуде су:
Нема неисправних и неприхватљивих понуда
3.б. исправне и прихватљиве понуде су:
понуда бр. 129 понуђача ,,КРОВОВИ“ ДOO , Бакал Милосава бб, 15300Лозница
o
o
o
o
o

понуђена цена 1.270.660,16 дин. (без ПДВ-а), 1.524.792,19 дин са ПДВ-ом
рок и начин плаћања: 15 дана по достављању рачуна
рок завршетка радова 25 календарских дана
гарантни рок за све радове 2 године
важност понуде износи до 45 дана од дана отварања

понуда бр. 130 понуђача Предузеће за производњу,промет и услуге ,, РАПИД ПРОДУКТ“, Белошевац
бб, 14000 Ваљево
o
o
o
o

понуђена цена 729.954,40 дин. (без ПДВ-а), 875.945,28 дин са ПДВ-ом
рок и начин плаћања: 45 дана по достављању рачуна
рок завршетка радова 30 календарских дана
гарантни рок за све радове 2 године
важност понуде износи до 30 дана од дана отварања

4. Рангирање исправних и прихватљивих понуда:
На основу свеобухватне и стручне оцене понуда, а применом критеријума најниже понуђене
цене, комисија је извршила рангирање свих исправних и прихватљивих понуда:
Ред.
Бр.

ПОНУЂАЧ

1.

,, РАПИД ПРОДУКТ“

2.

,,КРОВОВИ“

БРОЈ
ПОНУД
Е
130
129

ПОНУЂЕНА
ЦЕНА
без ПДВ-а
729.954,40дин.
1.270.660,16 дин.

ПОНУЂЕНА
ЦЕНА
Са ПДВ-ом
875.945,28 дин.
1.524.792,19 дин.

Предлог комисије за јавну набавку:
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 124/12 ,
14/2015 и 68/2015), а у складу са стручном оценом понуда и извршеним рангирањем исправних и
прихватљивих понуда по критеријуму најниже понуђене цене, комисија је предложила наручиоцу
доношење одлуке о додели уговора и закључењу уговора о јавној набавци радова – ,,Замена столарије на
школи у ИО Завлака “, са понуђачем Предузеће за производњу,промет и услуге ,, РАПИД ПРОДУКТ“
чија је понуда бр.130 од 06.06.2018.године, оцењена као исправна, прихватљива и наjповољнија у
поступку јавне набавке мале вредности .
На основу напред изнетог донета је Одлука као у диспозитиву.
Поука о правном леку:
Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од 5 дана од дана
објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.
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