ОСНОВНА ШКОЛА
ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ ВАЉЕВО
Ул. Владимира Назора 2
14000 Ваљево
Број: 01-952
Датум: 14.05.2018.
Редни број набавке: 02/2018

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број
124/2012, 14/2015 и 68/2015) Наручилац, ОСНОВНA ШКОЛA ДЕСАНКА
МАКСИМОВИЋ ВАЉЕВО, (скраћени назив: ШКОЛA), кога заступа директор
Ненад Михаиловић, доноси:
ОДЛУКУ
о додели уговора
БИРА СЕ као најповољнија следећа понуда
Р.бр.
1.

Назив понуђача
SIT SYSTEMS доо,
Милана Ракића 1, 11000 Београд
ПИБ: 106451105
МБ: 20604000
Заступник: Озрен Кратовац

Деловодни број
Датум
под којим је
подношења Време
понуда уписана
понуде
02-899
27.04.2018. 12:30

и ДОДЕЉУЈЕ СЕ УГОВОР о јавној набавци добара у поступку јавне набавке
мале вредности – набавка енергента за грејање - био масе (дрвене сечке) за 2018
годину, следећем понуђачу
Ред.
број
1.

Назив понуђача
SIT SYSTEMS доо,
Милана Ракића 1, 11000 Београд
ПИБ: 106451105
МБ: 20604000
Заступник: Озрен Кратовац

Образложење
Наручилац ОСНОВНA ШКОЛA ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ ВАЉЕВО, (скраћени
назив: ШКОЛA), спровео је поступак јавне набавке добара у поступку јавне
набавке мале вредности – набавка енергента за грејање - био масе (дрвене сечке) за
2018 годину, која је покренута Одлуком о покретању јавне набавке бр. 02/2018,
донетом од стране директора ШКОЛЕ, дана 24.04.2018. године, под заводним бр.
01-877.
Предмет јавне набавке je набавка енергента за грејање - био масе (дрвене сечке) за
2018 годину. Ознака и назив из општег речника набавке – 03410000 - Дрво.
Подаци из Плана набавки који се односе на предметну јавну набавку: поменутим
планом ШКОЛА је у одељку добра предвидела набавку енергента за грејање,
процењене вредности 2.727.272,00 динара (без ПДВ), по врсти поступка јавна
набавка мале вредности; средства у укупном износу се обезбеђују из средстава
буџета Града Ваљева.
Процењена вредност јавне набавке износи 2.727.272,00 динара (без ПДВ).
Позив за подношење понуда достављен је електронским путем 25.04.2018. године
објављивањем на сајту ШКОЛЕ и Порталу Управе за јавне набавке.
Рок за достављање понуда био је закључно са 04.05.2018. године до 8 часова.
Поступак отварања понуда спроведен је одмах по истеку рока за достављање
понуда т.ј. дана 04.05.2018. године са почетком у 10 часова, a окончан истог дана,
односно 04.05.2018. у 10:10.
Критеријум за доделу уговора је „Најнижа понуђена цена“.
Отварању понуда нису присуствовали представници понуђача. Записник о
отварању понуда понуђачима је достављен након отварања понуда.
У наведеном року Наручилац је примио две понуде.

Благовремене понуде поднели су следећи понуђачи:
Редни
број

1.
2.

Број под Назив понуђача, односно шифра
којим је понуђача
понуда
заведена
02-899
SIT SYSTEMS доо, Милана Ракића
1, 11000 Београд
02-916
ОМО-ПРОМ Бистрица Нова Варош

Датум
пријема

Време
пријема
понуде

27.04.2018.

12:30

03.05.2018.

12:00

После отварања понуда Комисија је дана 14.05.2018. године извршила стручну
оцену понуда и утврдила следеће:
Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђене цене тих
понуда: Понуда понуђача ОМО-ПРОМ Бистрица Нова Варош је одбијена, из
разлога што понуђач у понуди није доставио средство финансијског обезбеђења за
озбиљностр понуде (меницу), као што је било предвиђено Конкурсном
документацијом. Понуђач је понудио цену 1.795.500 без ПДВ, односно 1.975.050
динара са ПДВ.
Одговрајаћа и Прихваљива понуда:
Број под Назив или шифра понуђача
којим је
понуда
заведена
02-899
SIT SYSTEMS доо,
Милана Ракића 1, 11000 Београд
ПИБ: 106451105
МБ: 20604000
Заступник: Озрен Кратовац

Понуђена
Понуђена
цена
без цена
са
ПДВ
ПДВ
2.664.000

2.930.400

Претходна понуда испуњава све услове из Закона о јавним набавкама, Конкурсне
документације и све техничке спецификације. Комисија је после стручне оцене
понуда констатовала да је претходно наведена понуда прихватљива и предложила
директору ШКОЛЕ, који је законски заступник Наручиоца, избор овог понуђача,
сагласно члану 107. став 3. Закона о јавним набавкама којим је прописано: „Након
спроведене стручне оцене понуда, на основу извештаја комисије наручилац доноси
одлуку о додели уговора, ако је прибавио најмање једну прихватљиву понуду“.
Одговорно лице наручиоца, директор Ненад Михаиловић, прихватио је предлог
Комисије за јавне набавке о избору најповољније понуде, те је на основу законског
овлашћења донео одлуку о избору како иста гласи у изреци.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке понуђач, кандидат односно заинтересовано лице може
Републичкој комисији за заштиту права, а преко Наручиоца ОСНОВНА ШКОЛА
ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ ВАЉЕВО, Ул. Владимира Назора 2, 14000
Ваљево, поднети захтев за заштиту права, сходно члану 149. Закона о јавним
набавкама, непосредно или поштом препоручено са повратницом.
Директор ШКОЛЕ
Ненад Михаиловић

