Наручилац

Средња школа
„Свилајнац“

Адреса

Браће Југовића 10

Место

Свилајнац

Број одлуке

01-52/19

Датум

12.02.2019. године

На основу члана 108. Закона о јавним набавкамa ("Службени гласник РС",
број 124/12, 14/15 и 68/15), директор Средње школе „Свилајнац“, доноси
ОДЛУКУ
о додели уговора
На основу извештаја о стручној оцени понуда 01-52/19 од 12.02.2019.године
додељује се уговор о набавци гасног уља за потребе Средње школе „Свилајнац“ из
Свилајнца
понуђачу
''Euromotus''
доо
Београд
број
понуде
01-50/19 од 11.02.2019.године ( 01-50/19 од 11.02.2019. године)
Образложење
Наручилац је дана 30.01.2019. године, донео Одлуку о покретању поступка
јавне набавке мале вредности бр. 01/19, за набавку гасног уља за потребе Средње
школе „Свилајнац“, из Свилајнца.
За наведену јавну набавку наручилац је објавио позив за подношење понуда
на Порталу јавних набавки дана 04.02.2019. године.
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца пристигла је 1
понуда.
Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке је
приступила стручној оцени понуда и сачинила извештај о истом.
У извештају о стручној оцени понуда 01-52/19 од 12.02.2019.године
Комисија за јавне набавке је констатовала следеће:
1) Подаци о јавној набавци
Предмет јавне набавке, назив и ознака из општег
речника набавке
Редни број јавне набавке
Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)
Процењена вредност јавне набавке (са ПДВ-ом)
Вредност уговора о јавној набавци(без ПДВ-а)
Вредност уговора о јавној набавци(са ПДВ-ом)
Врста поступка
Подаци о апропријацији у буџету, односно у
финансијском плану за плаћање

Набавка гасног уља за потребе Средње
школе „Свилајнац“
09134000 – Гасна уља
ЈНМВ 01/19
динара
динара
2.454.230,00 динара
2.945.076,00 динара
поступак јавне набавке мале вредности
Средства за наведену набавку су
обезбеђена на економској класификацији
421224 – горива, лож уља, угаљ, дрва

2)

Укупан број поднетих понуда: 1
Назив/име понуђача
Неблаговремене
понуде

Благовремене понуде
1 ''Euromotus'' доо Београд

/

Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за
њихово одбијање:
Број под којим је
Подносилац понуде
Разлози за одбијање понуде
понуда заведена
/
/
/
3)

4) Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена
Ранг листа понуђача у случају примене критеријума најнижа понуђена цена:
1.

Понуђена цена (без ПДВ-а)

Назив/име понуђача
''Euromotus'' доо Београд

2.677.764,00 динара

5) Назив, односно име понуђача коме се додељује уговор:
Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда
понуђача
''Euromotus'' доо Београд
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 о
избору најповољније понуде, те је на основу законског овлашћења донело Oдлуку о
додели уговора понуђачу ''Euromotus'' доо Београд, број понуде : 01-50/19 од 11.
02.2019.године ( 01-50/19 од 11.02.2019. године).
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. Захтев за заштиту права
подноси се Наручиоцу, а копију захтева за заштиту права подносилац
истовременом доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима
јавних набавки.

ДИРЕКТОР СРЕДЊЕ
ШКОЛЕ „СВИЛАЈНАЦ“
Слађана Стојановић

