РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА БОЉЕВАЦ
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА”НАША РАДОСТ”БОЉЕВАЦ
Број:331/19
Датум: 09.09.2019. године
Бољевац

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.330/19од
09.09.2019.године,директор Предшколске установе „НАША РАДОСТ“ Бољевац доноси
ОДЛУКУ
о додели уговора
Додељује се уговоро јавној набавци добара –Набавка огревног дрвета,најповољнијем
понуђачу

Небојша Марковић
Мали Извор

чија је понуда зав.бр. 01/2019 од 06.09.2019. године, код Наручиоца заведена под бројем
319/19 од 06.09.2019.године, и са којим ће се у складу са прихваћеним моделом уговора
закључити Уговор о јавној набавци огревног дрвета.
Образложење

1.
У складу са чл. 55., 57. и 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике
Србије“, број 124/12, 14/2015 и 68/2015), Позив за достављање понуда у поступку јавне набавке
мале вредности бр.03/2019 – Набавка огревног дрвета, је дана 28.08.2019. године, објављен на
Порталу јавних набавки и сајту Предшколске установе “Наша Радост“, www.punasaradost.edu.rs.
Рок за достављање понуда утврђен је позивом за достављање понуда закључно са
06.09.2019.године до 12:00 часова, a време јавног отварања понуда заказано за 06.09.2019.
године у 12:30 часова.
Приспеле понуде понуђача:

2.

Комисија задужена за спровођење јавне набавке је констатовала да су на адресу
Наручиоца у наведеном року приспеле понуде следећих Понуђача и то као:
Неблаговремене понуде поднели су следећи понуђачи:
Табела 1
Ред.
број
1.

Деловодни број под
којим је понуда
уписана

Назив, седиште и облик
организовања понуђача
/

/

Датум
подношења
понуде
/

1

Време
/

Благовремене понуде поднели су следећи понуђачи, према редоследу пријема:
Табела 2
Датум
Бр. под којим је
Час
Назив или шифра понуђача
пријема
понуда заведена
пријема понуде
понуде
319/19
Небојша Марковић
06.09.2019.г.
у 11:30 часова
Мали Извор

Р.
бр.
1.

Поступак отварања понуда је спроведен одмах по истеку рока за достављање понуда
т.ј. дана 06.09.2019. године са почетком у 12:30 часова, а окончан је истог дана у 12:40 часова.
Имена представника понуђача који присуствују отварању понуда
Р.
бр.

3.

Представник:
(Име и Презиме)

ПОНУЂАЧ:

Број пуномоћја:

Преглед и оцена понуда:

После отварања понуда Комисија је дана 09.09.2019. године, извршила детаљан
преглед и стручну оцену понуде и утврдила следеће:
ПОНУДА БР.1
Назив или шифра понуђача:
Број под којим је понуда заведена:
Понуђач наступа : самостално

Небојша Марковић
Мали Извор
319/19
202.500,00

Укупна цена без ПДВ
/
ПДВ
202.500,00
Укупна цена са ПДВ
Рок и начин плаћања

У року од 45 дана од дана испостављања исправне
фактуре

Рок важења понуде
___60_____ дана од дана јавног отварања понуда (не
краће од 60 дана)
СТРУЧНА ОЦЕНА ПОНУДЕ
Испуњеност обавезних услова:
Понуђач је доставио Изјаву о испуњавању услова из чл. 75. И 76. Закона о јавним
набавкама која је на прописаном обрасцу конкурсне документације.
Комисија констатује да је понуда прихватљива за Наручиоца.
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ПРИХВАТЉИВЕ ПОНУДЕ
Р.бр.

Назив понуђача

Понуђена цена без ПДВ

1.

Небојша Марковић
Мали Извор

202.500,00

НЕПРИХВАТЉИВЕ ПОНУДЕ
Р.бр.

Назив понуђача

Понуђена цена без ПДВ

4. РАНГИРАЊЕ ПРИХВАТЉИВИХ ПОНУДА
Р.бр.

Назив понуђача

Понуђена цена без ПДВ

1.

Небојша Марковић
Мали Извор

202.500,00

5. 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, предлаже се Наручиоцу
доношење Одлуке о додели уговора и закључење Уговора о јавној набавци – Набавка огревног
дрвета са понуђачем:
Небојша Марковић
Мали Извор
чија је понуда зав.бр. 01/2019 од 06.09.2019. године, код Наручиоца заведена под бројем
319/19 од 06.09.2019.године, изабрана као најповољнија.
У складу са чланом 112. ст.2. тач.5) Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“,
бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015) предлаже се Наручиоцу закључење уговора о јавној набавци и
пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, обзиром да je у поступку јавне набавке
мале вредности бр. 03/2019 – Набавка огревног дрвета, поднета само једна понуда и да је она
прихватљива за наручиоца.
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Овлашћено лице Наручиоца је прихватило предлог комисије, те доноси одлуку као у
диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове Одлуке понуђач може Наручиоцу поднети захтев за
заштиту права у року од 5 (пет) дана од дана објављивања на Порталу јавних набавки, а копију
захтева за заштиту права доставља истовремено Републичкој комисији за заштиту права у
поступцима јавних набавки.

ДИРЕКТОР
Весна Милијић
________________________
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