ОШ „Вук Караџић“
Ћуприја
Дел.бр. 178
Датум: 20.02.2018. године
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“ ,бр. 124/2012,
14/2015 и 68/2015), доносим

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
У поступку јавне набавке бр.1/2018
Набавка добара – Гасно уље
Поступак јавне набавке мале вредности
Уговор се додељује понуђачу „МИЛЕТИЋ ПЕТРОЛ“ д.о.о. Шалудовац-Параћин, понуда
бр. 158, од 19.02.2018. године.
Образложење
Наручилац ОШ „Вук Караџић“ Ћуприја је покренуо поступак јавне набавке (поступак
јавне набавке мале вредности) за набавку добара – Гасно уље, Одлуком бр. 106, од
08.02.2018.године.
Дана 09.02.2018. године, Позив за достављање понуда и Конкурсна документација су
објављени на Порталу јавних набаки и интернет страни наручиоца.
Рок за достављање понуда је био 19.02.2018. године, до 12:00 часова, а поступак отварања
понуда је извршен истог дана, односно 19.02.2018. године са почетком у 12:15.
Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда
број 160, од 19.02.2018. године, комисија за јавну набавку је извршила стручну оцену
понуда бр.168 од 19.08.2018. године.
У извештају о стручној оцени понуда Комисија је константовала следеће:
1. Предмет јавне набавке:
Предмет јавне набавке: набавка добара- гасно уље.
Општи речник набавки: 09134000–гасно уље.
2. Процењена вредност јавне набавке:
Процењена вредност јавне набавке је 1.387.500,00 динара ( без ПДВ-а).
3. Подаци из плана набавки који се односе на предметну јавну набавку:
Извор финансирања јавне набавке су средства локалне самоуправе у складу са чланом
159. Закона о основама система образовања и васпитања, а која су предвиђена
Финансијским планом ОШ „Вук Караџић“ Ћуприја за 2018. економска класификација 421
– стални трошкови, конто 4212 – енергетске услуге.

4. Основни подаци о понуђачима:

Ред. Бр.

Бр. под којим је
понуда заведена

1.

137

2.

157

3.

158

Назив или шифра понуђача

„ЕУРО МОТУС“ д.о.о.
Београд
„НИС“ а.д. Нови Сад

Датум
пријема понуде

Час
пријема
понуде

14.02.2018.

12:00

19.02.2018.

9:15

„МИЛЕТИЋ ПЕТРОЛ“
19.02.2018.
д.о.о. Шалудовац -Параћин

10:40

5. Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда:
Одбијених понуда нема.
Све понуде су благовремене и прихватљиве.
6. Критеријум за доделу уговора:
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.
7. Прихватљиве понуде:Назив или шифра понуђача, број под којим је понуда
заведена, цена и други подаци из понуде:
Назив или шифра понуђача:
Број под којим је понуда заведена:
Понуђена цена у динарима (без ПДВ-а):
Понуђена цена у динарима (са ПДВ-ом):
Рок и начин плаћања:
Рок важења понуде:
Рок испоруке:
Гаранција квалитета по проп. стандардима:
Назив или шифра понуђача:
Број под којим је понуда заведена:
Понуђена цена у динарима (без ПДВ-а):
Понуђена цена у динарима (са ПДВ-ом):
Рок и начин плаћања:
Рок важења понуде:
Рок испоруке:
Гаранција квалитета по проп. стандардима:

ЕУРО МОТУС“ д.о.о. Београд
137
112,37
134,84
45 дана
30 дана
2 дана
У складу са важећим прописима за течна
горива нафтног порекла
„НИС“ а.д. Нови Сад
157
113,37
136,04
45 дана од пријема рачуна, вирмански
30 дана
1 дан
У складу са правилником

Назив или шифра понуђача:
Број под којим је понуда заведена:
Понуђена цена у динарима (без ПДВ-а):
Понуђена цена у динарима (са ПДВ-ом):
Рок и начин плаћања:
Рок важења понуде:
Рок испоруке:
Гаранција квалитета по проп. стандардима:

„МИЛЕТИЋ ПЕТРОЛ“ д.о.о Шалудовац Параћин
158
111,95
134,34
45 дана
30 дана
5 дана
У складу са законом

8. Понуђач којем се додељује уговор:
Уговор се додељује понуђачу „МИЛЕТИЋ ПЕТРОЛ“ д.о.о, Шалудовац-Параћин, понуда
број: 158 од 19.02.2018. године, јер је поднео прихватљиву понуду и најнижу понуђену
цену.
На основу изнетог одлучено је као у диспозитиву одлуке.
Поука о правном леку:
Против ове одлуке понуђач може поднети Захтев за заштиту права у року од 5 (пет) дана
од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. Подносилац захтева је дужан да
уплати таксу од 60.000 динара, на начин како је то дефинисано тачком 17. Упутства
понуђачима како да сачине понуду из Конкурсне документације.

ЗА НАРУЧИОЦА
Директор школе
Весна Вијоровић, проф.

