Основна школа „22. октобар“
Бачки Моноштор, Ул. И.Г.Ковачића бр. 32
Дана: 21.03.2018.
Број: 24-3/2018.
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама, доносим
ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ДОБАРА БРОЈ 01/2018

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу ЕУРО МОТУС,Београд ул. Војислава Илића бр.
145 заведена под бројем 12/2018. од 09.03.2018. године.
Образложење
Наручилац је дана 26.02 .2018. године донео Одлуку о покретању поступка јавне
набавке број: ЈНМВ 01/2018.
Позив за подношење понуде објављен је на Порталу јавних набавки и интернет
страници наручиоца дана 26.02.2018. године.
Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању
понуда број 01/2018 од 12.03.2018. , Комисија за јавне набавке (даље: Комисија) је
приступила стручној оцени понуде, датој у Извештају број 24-2/2018. од 13.03.2018.г.
У Извештају о стручној оцени понуде Комисија је констатовала следеће:
1. Предмет и процењена вредност јавне набавке:
Предмет јавне набавке је - Гасно уље екстра лако евро ЕЛ(лож уље за грејање школе)
Процењена вредност јавне набавке је 2.091.000. динара без обрачунатог ПДВ .
2. Подаци из плана набавки који се односи на предмет јавних набавки: Број:01/2018 –
лож уље ,
Планирана средства у буџету у износу од
2.091.000 динара без ПДВ,
Апропријација у буџету- конто 421200,
Јавна набавка мале вредности,
Датум покретања поступка: 26.02.2018.

2.5016.000 динара са ПДВ, односно

Оквирни датум закључења уговора 30.03.2018. године ,
Разлог и оправданост набавке :Потребе грејања школе у школској 2017/2018- друго
полугодиште и школској 2018/2019- прво полугодиште .
Начин утврђивања процењене вредности: Процена вредности је извршена узимајући у
обзир количину утрошка лож-уља у претходној грејној сезони као и тренутну цену истог
до које се дошло преко интернета
3. Одступања од плана набавки није било
4. Разлози и околности које оправдавају примену поступка мале вредности:
Процењена вредност набавке на годишњем нивоу без ПДВ-а је 2.091.000 динара,
дакле у оквиру је вредности за које је Закон о јавним набавкама прописао обавезан
поступак јавне набавке мале вреднсти.
5. У поступку јавне набавке учествовао је 1 понуђач.
6. Основни подаци о понуђачима:
Р.бр. Назив и седиште понуђача Назив и седиште понуђача
из групе понуђача
1. „Еуро Мотус“ Београд

Назив и седиште
произвођача

7. Понуде које су одбијене, разлози за одбијање и понуђена цена тих понуда:
8 . Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.
9. Ранг листа прихватљивих понуда применом критеријума за доделу уговора:
Р.бр.
Назив и седиште понуђача
1.
„Еуро Мотус“ Београд
.

Понуђена цена
1.878.840. дин

10. Понуђач коме се додељује уговор:
Уговор се додељује понуђачу ЕУРО МОТУС,Београд ул. Војислава Илића бр. 145
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за
заштиту права у року од пет дана од дана њеног пријема. Захтев се подноси
Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, а предаје
наручиоцу.
Доставити:
Понуђачу

Директорица школе
Марија Мргић

