Основна школа ,,Жикица Јовановић Шпанац“
Бела Црква
Деловодни број :379_/2016
Датум: 14.09.2016. 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.353/2016
од 12.09.2016.године, доноси се
ОДЛУКА
о додели уговора
У јавној набавци мале вредности добара-набавка пекарских производа за ужину
ученика од 1. до 8 . разреда за потребе Основне школе ,,Жикица Јовановић Шпанац“ из
Беле Цркве са издвојеним одељењима у Завлаци, Мојковићу, Ставама, Цветуљи,
Врбићу
и Горњим Брезовицама бира се као најповољнија понуда понуђача
„Боро“ДОО, заведена код наручиоца под бр.40 од 12.09.2016. Са понуђачем „Боро “ из
Крупња закључиће се уговор о јавној набавци.
А. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ:
1.
2.
3.
4.

Назив наручиоца: Основна школа ,,Жикица Јовановић Шпанац“
Адреса наручиоца: 15313 Бела Црква
Редни број јавне набавке 2/2016 .
Предмет ЈН је набавка услуга и то: “ Набавка пекарских производа за ужину
ученика од 1. до 8 . разреда“,

5.
6.

Врста поступка ЈН: Јавна набавка мале вредности
Подаци о ЈН из плана набавки: Набавка за коју се спроводи поступак јавне набавке мале
вредности, редни број у плану набавке 1.1.1

7.
8.

Процењена вредност ЈН је:1.300.000,00 динара са ПДВ-ом.
Критеријум избора најповољније понуде: најнижа понуђена цена.

Б. ПРОЦЕДУРА ЈАВНЕ НАБАВКЕ, ОЦЕНА И РАНГИРАЊЕ ПОНУДА:
1.
Позив за учествовање у поступку јавне набавке мале вредности објављен је на
Порталу Управе за јавне набавке и на сајту школе дана 02.09.2016. године.
2. Приспеле понуде понуђача:
Комисија задужена за спровођење јавне набавке је констатовала да је на адресу
наручиоца приспела понуда понуђача ,,Боро“ДОО Крупањ заведена под деловодним
бројем 40 од 12.09.2016. године.
Неблаговремених понуда није било.
3.У поступку прегледа и оцене достављених понуда констатовано је следеће:
У поступку прегледа и оцене достављених понуда констатовано је следеће:
а. неисправне и неприхватљиве понуде су:
-нема неисправних и неприхватљивих понуда
б. исправне и прихватљиве понуде су:
Понуда понуђача ,,Боро“из Крупња.
4. Рангирање исправних и прихватљивих понуда:
Понуда Пекарске радње ,,Боро“ је потпуна и благовремен. Понуда гласи:
ЦЕНА: просечна дневна цена једног оброка је 40,00 динара без ПДВ-а по ученику ,
односно 45,00 динара са ПДВ-ом по ученику.

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 мале вредности добара-набавка
пекарских производа за ужину ученика од 1. до 8 . разреда за потребе Основне школе
,,Жикица Јовановић Шпанац“ из Беле Цркве са издвојеним одељењима у Завлаци,
Мојковићу, Ставама, Цветуљи, Врбићу
и Горњим Брезовицама са понуђачем
„Боро“ДОО. Понуда је оцењена као исправна, прихватљива , најповољнија и једина у
поступку јавне набавке мале вредности . Са понуђачем „Боро “ из Крупња закључиће се
уговор о јавној набавци. 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.
На основу напред изнетог донета је Одлука као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке понуђач може наручиоцу поднети захтев за заштиту права
у року од 5 дана од дана пријема исте .
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