ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„НИКОЛА ТЕСЛА“
ШИД
Број: 09- 599
Дана, 31.10.2016.год.

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник Републике Србије'' број
124/2012, 68/2015.), директор Техничке школе „Никола Тесла“ Шид, дана 31.10.2016. године, донео је
следећу:
ОДЛУКУ
о додели уговора
У поступку јавне набавке мале вредности добара – набавка угља за грејну сезону
2016/2017.годину, уговор о јавној набавци додељује се понуђачу
„ISKRA-OGREV“ d.o.o. BEOGRAD, ul. Dunavska br. 7
Образложење
Наручилац је дана 0510.2016. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале
вредности добара – угља за грејну сезону 2016/2017.годину, број 09-512.

Врста предмета јавне набавке: угаљ
Ознака из општег речника набавки: 09111100 - угаљ
Подаци о јавној набавци:
Предмет јавне набавке
Процењена вредност јавне набавке
(без ПДВ-а)
Подаци о апропријацији у буџету, односно у
финансијском плану за плаћање

угаљ
1.166.667,00 динара
Средства за наведену набавку предвиђена
су на позицији 421200, конто 421222

За наведену јавну набавку објављен је позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки.
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспело је 4 понуде.
Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавну набавку мале вредности је приступила
стручној оцени понуда и сачинила извештај о истом.
У извештају о стручној оцени понуда бр.09-588 од 26.10.2016.године, Комисија за јавну набавку
је констатовала следеће:
Констатује се да отварању понуда не присуствује нико од преставник понуђача.
4. Благовремено, тј. до дана 20.10.2016.године до 11,00 часова, достављене су понуде следећих
понуђача:

Број под
заведена

којим

је

1.

09-537

2.

09-552

3.

09-558

4.

09-556

понуда Назив или шифра
понуђача
Good Will-WG
11000 Breograd, Žorža
Klemansoa 19/IV
„“ISKRA-OGREV“
d.o.o..
БЕОГРАД,
Дунавска 7
„SOLE-KOMERC“
Beograd,Preduzeće za
proizvodnju, trgovinu i
usluge, d.o.o.
Stovarište uglja ŽAR
Dragan
Petrović
preduzetnik Dekanske
bašte 3/25 Sremska
Mitrovica

Датум пријема

Час

13.10.2016.

9.30

18.10.2016.

9.20

19.10.2016.

9.35

19.10.2016.

8.35

Неблаговремене понуде: нема.
4. Ранг листа понуђача у случају примене критеријума најнижа понуђена цена:
1.

Назив/име понуђача
Понуђена цена са ПДВ-ом:
Stovarište uglja „ ŽAR“ Dreagan Petrović preduzetnik
Dekanske bašte 2/25
850.000,00

2.

„SOLE-KOMERC“ Beograd,Preduzeće za
Proizvodnju, trgovinu i usluge, d.o.o.

3. „ISKRA-OGREV“d.o.o. Beograd, Dunavska 7
4. „GOOD WILL-WG“ d.o.o. Beograd,
Žorža Klemansoa 19/IV

1
1.123.200,00
1.194.000,00
1.272.000,00

Комисија за јавну набавку мале вредности ЈН 1/2016. године која је образована и именована
решењем број 09-513 од 05.10.2016. године радила је у саставу: Мајсторовић Љиљана- члан,
Обрадовић Слободан- члан, Лазић Лука- заменик члана и Трзин Наташа-члан.
Извештај о стручној оцени понуда нису потписали Обрадовић Слободан и Лазић Лука, те из тог
разлога стручна оцена Комисије није образложена у овој одлуци.
5. Ову одлуку објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници Техничке школе
„Никола Тесла“ Шид у року три дана од дана доношења.
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.
Директор:
________________________
Дрезга Јово
Д о с т а в и т и:
1. Архив

