Наручилац

Основна
школа,,Милинко
Кушић“

Адреса

13. септембар 54

Место

Ивањица

Број одлуке

119

Датум
20.02.2019.
На основу члана 108. став 1. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/2012,
14/2015 и 68/2015), директор Основне школе ,,Милинко Кушић“ у Ивањици доноси:
ОДЛУКУ
о закључењу оквирног споразумау поступку јавне набавке огревног дрвета ЈН МВ
1/2019
Оквирни споразум у поступку јавне набавке огревног дрвета ЈН МВ 1/2019,
додељује се као најповољнијој:
1) понуди понуђача З.Т.У.А.Р. „Радочело“,Милиће- Студеница, Краљево, број
8/2019 од 15.02.2019.
Образложење
Наручилац је дана 07.02.2019. године,донео одлуку о покретању поступка јавне
набавке мале вредности број 1/2019, за јавну набавку огревног дрвета ( буква, храст,
граб).
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспеле су 3 ( три )
понуде.
Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила
стручној оцени понуда и сачинила извештај о истом.
У извештају о стручној оцени понуда бр. 118 од 19.02.2019. године, Комисија за јавне
набавке је констатовала следеће:
1)Подаци о јавној набавци:

Предмет јавне набавке

Огревно дрво прве класе (буква,
храст, граб)

Редни број јавне набавке

ЈН МВ 01/2019

Процењена вредност јавне набавке
(без ПДВ-а)

2.869.191 динара

Процењена вредност набавке
(са ПДВ-ом)

3.156.000,00 динара

2)Укупан број поднетих понуда: 3
Ред.бр

Назив или шифра

Заводни број

Датум и час

понуђача

понуде

доставе понуде

1.

ТППР „Мадера –W“, В.Маринковића
118, Ивањица

111 од 18.02.2019.

2.

ЗТУАР „Радочело“, Милиће 74,
Студеница

112 од 18.02.2019.

3.

ЈП,,Србијашуме“ ШГ,,Голија“ Ивањица

113 од 18.02.2019.

18.02.2019. у 11:30
18.02.2019. у 11:47
18.02.2019. у 11:58

3)Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово
одбијање:
Број под
којим је
понуда
заведена
5
од
18.02.2019.

Подносилац
понуде

Разлози за одбијање понуде

није Није достављена сва тражена
ЈП,,Србијашуме“Бе
тра
документација –
оград
недостају изјава којом
ШГ,,Голија“Ивањи се доказује испуњеност додатних
ца
услова,референтна листа, изјава

Понуђена цена
(без ПДВ-а) за
620м³ огревног
дрвета
4.976,00динара

о
незавнезавиисној понуди и трошковима
ппри припреме понуде и нису потписани и
о о
оверени модели оквирног споразума и
угово уговора. .Рок плаћања од 30 дана је
краћи од предвиђеног у конкурсној документацији.

4)Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена.
Ранг листа понуђача у случају примене критеријума најнижа понуђена цена:
Назив/име понуђача

Понуђена цена (без ПДВа) за м³ огревног дрвета

1.

З.Т.У.А.Р. „Радочело“,Милиће- Студеница, 4.840,00 динара
Краљево

2.

Т.П.П.Р. „Мадера – W“, В.Маринковића 4.850,00 динара
118, Ивањица

5)Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је од наведених понуда
најповољнија понуда З.Т.У.А.Р. „Радочело“,Милиће- Студеница, Краљево.
Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача.
Одговорно лице наручиоца је на основу Извештаја о стручној оцени понуда
Комисије за јавну набавку, у складу са законским овлашћењима донело одлуку о
додели оквирног споразума о јавној набавци
понуђачу З.Т.У.А.Р.
„Радочело“,Милиће- Студеница, Краљево .
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке понуђач може Републичкој комисији поднети захтев за заштиту
права у року од 5 ( пет ) дана од дана објављивања одлуке о додели оквирног
споразума на порталу УЈН, коју предаје наручиоцу а копија се истовремено подноси
Републичкој комисији
.
Одговорно лице
Стеван Давидовић, директор школе

