Основна школа ,,Жикица Јовановић Шпанац“
Бела Црква
Деловодни број :136 /2017
Датум: 18.04.2017. година
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС“ број 124/12,14/2015 и 68/2015)
и Извештаја комисије о стручној оцени понуда бр.131/2017 од 11.04.2017.године, доноси се
ОДЛУКА
о додели уговора
У јавној набавци мале вредности услуга –“ Извођење екскурзија ученика од I-VI разреда за школску
2016/2017. годину“ која је обликована у три партије за партију 1 екскурзија ученика првог и другог разреда
бира се као најповољнија понуда понуђача „KONDOR TIS“doo Лозница заведена код наручиоца под бр.71
од 11.04.2017.године .
Образложење
Основна школа ,, Жикица Јовановић Шпанац“ Бела Црква спровела је поступак јавне набавке мале вредности
услуга која је обликована у три партије-Извођење екскурзије ученика од I до VI разреда у школској 2016/2017.
години чија је процењена вредност по партијама партија 1.екскурзија ученика првог и другог разреда 106.180.
динара без ПДВ-а , односно 106.180,00 динара са ПДВ-ом, партија 2.екскурзија ученика трећег и четвртог
разреда 150.000,00 динара без ПДВ-а , односно 150.000,00 динара са ПДВ-ом,партија 3. екскурзија ученика
петог и шестог разреда 150.000,00 динара без ПДВ-а , односно 150.000,00 динара са ПДВ-ом.
Подаци о ЈН из плана набавки: Набавка за коју се спроводи поступак јавне набавке мале вредности, редни број
у плану набавке 1.2.1 . Средства за предметну набавку обезбеђена су из средстава родитељског динара.
За наведену набавку наручилац је позив објавио на Порталу управе за јавне набавке и сајту школе дана
30.03.2017. године.
Рок за достављање понуда је био 11.04.2017. године до 9 часова. Благовремено је пристигла једна понуда и
то:
1.,, Kondor tis“ , Гимназијска 1 , Лозница, заведена под дел.бројем 71 од 10.04.2017. године у 11:35 часова
Нема неблаговреманих понуда.
Отварање понуда извршено је дана 11.04.2017. године у просторијама школе у Белој Цркви са почетком у 9:30
часова. Оцењивање понуде је извршила комисија наручиоца дана 11.04.2017. године о чему је састављен
извештај о стручној оцени понуда број 131/2017 од 11.04.2017. године.
Комисија за партију 1. Екскурзија ученика првог и другог разреда је после стручне оцене понуда
констатовала да је понуда оцењена као исправна, прихватљива , најповољнија и једина у поступку јавне
набавке мале вредности . Узимајући у обзир критеријум најнижа понуђена цена понуда понуђача ,,Kondor
tis“ „ са ценом од 966, 00 динара без ПДВ-а односно 1.160,00 динара са ПДВ ом по ученику је најповољнија.
Уговор са понуђачем ,,Kondor tis „ ће бити закључен по истеку рока за подношење захтева за заштиту права
понуђача.
На основу члана 112. Став 2 тачка 5. Наручилац може и пре истека рока за подношење захтева за заштиту
права закључити уговор о јавној набавци ако је поднета само једна понуда, осим у преговарачком поступку
без објављивања позива за подношење понуда.
Поука о правном средству:
Против ове одлуке понуђач може наручиоцу поднети захтев за заштиту права у року од 5 дана од дана
пријема исте, у складу са чланом 151. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС“ број 124/12,14/2015
и 68/2015).

ДИРЕКТОР
Зоран Алексић

Основна школа ,,Жикица Јовановић Шпанац“
Бела Црква
Деловодни број :137 /2017
Датум: 18.04.2017. година
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС“ број 124/12,14/2015 и 68/2015)
и Извештаја комисије о стручној оцени понуда бр.131/2017 од 11.04.2017.године, доноси се
ОДЛУКА
о додели уговора
У јавној набавци мале вредности услуга –“ Извођење екскурзија ученика од I-VI разреда за школску
2016/2017. годину“ која је обликована у три партије за партију 2 екскурзија ученика трећег и четвртог
разреда бира се као најповољнија понуда понуђача „KONDOR TIS“doo Лозница заведена код наручиоца под
бр.71 од 11.04.2017.године .
Образложење
Основна школа ,, Жикица Јовановић Шпанац“ Бела Црква спровела је поступак јавне набавке мале вредности
услуга која је обликована у три партије-Извођење екскурзије ученика од I до VI разреда у школској 2016/2017.
години чија је процењена вредност по партијама партија 1.екскурзија ученика првог и другог разреда 106.180.
динара без ПДВ-а , односно 106.180,00 динара са ПДВ-ом, партија 2.екскурзија ученика трећег и четвртог
разреда 150.000,00 динара без ПДВ-а , односно 150.000,00 динара са ПДВ-ом,партија 3. екскурзија ученика
петог и шестог разреда 150.000,00 динара без ПДВ-а , односно 150.000,00 динара са ПДВ-ом.
Подаци о ЈН из плана набавки: Набавка за коју се спроводи поступак јавне набавке мале вредности, редни број
у плану набавке 1.2.1 . Средства за предметну набавку обезбеђена су из средстава родитељског динара.
За наведену набавку наручилац је позив објавио на Порталу управе за јавне набавке и сајту школе дана
30.03.2017. године.
Рок за достављање понуда је био 11.04.2017. године до 9 часова. Благовремено је пристигла једна понуда и
то:
1.,, Kondor tis“ , Гимназијска 1 , Лозница, заведена под дел.бројем 71 од 10.04.2017. године у 11:35 часова
Нема неблаговреманих понуда.
Отварање понуда извршено је дана 11.04.2017. године у просторијама школе у Белој Цркви са почетком у 9:30
часова. Оцењивање понуде је извршила комисија наручиоца дана 11.04.2017. године о чему је састављен
извештај о стручној оцени понуда број 131/2017 од 11.04.2017. године.
Комисија за партију 1. Екскурзија ученика трећег и четвртог разреда је после стручне оцене понуда
констатовала да је понуда оцењена као исправна, прихватљива , најповољнија и једина у поступку јавне
набавке мале вредности . Узимајући у обзир критеријум најнижа понуђена цена понуда понуђача ,,Kondor
tis“ „ са ценом од 1408, 00 динара без ПДВ-а односно 1.690,00 динара са ПДВ ом по ученику је
најповољнија.
Уговор са понуђачем ,,Kondor tis „ ће бити закључен по истеку рока за подношење захтева за заштиту права
понуђача.
На основу члана 112. Став 2 тачка 5. Наручилац може и пре истека рока за подношење захтева за заштиту
права закључити уговор о јавној набавци ако је поднета само једна понуда, осим у преговарачком поступку
без објављивања позива за подношење понуда.
Поука о правном средству:
Против ове одлуке понуђач може наручиоцу поднети захтев за заштиту права у року од 5 дана од дана
пријема исте, у складу са чланом 151. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС“ број 124/12,14/2015
и 68/2015).

ДИРЕКТОР
Зоран Алексић

Основна школа ,,Жикица Јовановић Шпанац“
Бела Црква
Деловодни број :138 /2017
Датум: 18.04.2017. година
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС“ број 124/12,14/2015 и 68/2015)
и Извештаја комисије о стручној оцени понуда бр.131/2017 од 11.04.2017.године, доноси се
ОДЛУКА
о додели уговора
У јавној набавци мале вредности услуга –“ Извођење екскурзија ученика од I-VI разреда за школску
2016/2017. годину“ која је обликована у три партије за партију 3 екскурзија ученика петог и шестог разреда
бира се као најповољнија понуда понуђача „KONDOR TIS“doo Лозница заведена код наручиоца под бр.71
од 11.04.2017.године .
Образложење
Основна школа ,, Жикица Јовановић Шпанац“ Бела Црква спровела је поступак јавне набавке мале вредности
услуга која је обликована у три партије-Извођење екскурзије ученика од I до VI разреда у школској 2016/2017.
години чија је процењена вредност по партијама партија 1.екскурзија ученика првог и другог разреда 106.180.
динара без ПДВ-а , односно 106.180,00 динара са ПДВ-ом, партија 2.екскурзија ученика трећег и четвртог
разреда 150.000,00 динара без ПДВ-а , односно 150.000,00 динара са ПДВ-ом,партија 3. екскурзија ученика
петог и шестог разреда 150.000,00 динара без ПДВ-а , односно 150.000,00 динара са ПДВ-ом.
Подаци о ЈН из плана набавки: Набавка за коју се спроводи поступак јавне набавке мале вредности, редни број
у плану набавке 1.2.1 . Средства за предметну набавку обезбеђена су из средстава родитељског динара.
За наведену набавку наручилац је позив објавио на Порталу управе за јавне набавке и сајту школе дана
30.03.2017. године.
Рок за достављање понуда је био 11.04.2017. године до 9 часова. Благовремено је пристигла једна понуда и
то:
1.,, Kondor tis“ , Гимназијска 1 , Лозница, заведена под дел.бројем 71 од 10.04.2017. године у 11:35 часова
Нема неблаговреманих понуда.
Отварање понуда извршено је дана 11.04.2017. године у просторијама школе у Белој Цркви са почетком у 9:30
часова. Оцењивање понуде је извршила комисија наручиоца дана 11.04.2017. године о чему је састављен
извештај о стручној оцени понуда број 131/2017 од 11.04.2017. године.
Комисија за партију 1. Екскурзија ученика петог и шестог разреда је после стручне оцене понуда
констатовала да је понуда оцењена као исправна, прихватљива , најповољнија и једина у поступку јавне
набавке мале вредности . Узимајући у обзир критеријум најнижа понуђена цена понуда понуђача ,,Kondor
tis“ „ са ценом од 1.884, 00 динара без ПДВ-а односно 2.260,00 динара са ПДВ ом по ученику је
најповољнија.
Уговор са понуђачем ,,Kondor tis „ ће бити закључен по истеку рока за подношење захтева за заштиту права
понуђача.
На основу члана 112. Став 2 тачка 5. Наручилац може и пре истека рока за подношење захтева за заштиту
права закључити уговор о јавној набавци ако је поднета само једна понуда, осим у преговарачком поступку
без објављивања позива за подношење понуда.
Поука о правном средству:
Против ове одлуке понуђач може наручиоцу поднети захтев за заштиту права у року од 5 дана од дана
пријема исте, у складу са чланом 151. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС“ број 124/12,14/2015
и 68/2015).

ДИРЕКТОР
Зоран Алексић

