ОДЛУКА
О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ
ВРЕДНОСТИ

НАЗИВ НАРУЧИОЦА/ПОСЛОВНО ИМЕ
ОШ «Димитрије Туцовић»
Адреса Јабучје б.б.
Датум 05.01.2017.
Број: 6

На основу члана 107 став 4 и члана 108. Закона о јавним набавкама, доносим
ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ (УСЛУГЕ)
РЕДНИ БРОЈ 1.2.2./2016
УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу П.Д.С.И.И. Турс“Д.О.О. са седиштем у Рубрибрези
б.б., понуда број: 0301/17 од 03.01.2017.године, код наручиоца заведена под бројем: 1179
од 04.01.2017 године.
Образложење
Наручилац је дана 22.12.2016. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке
број: 1147.
Позив за подношење понуде објављен је на Порталу јавних набавки и интернет страници
наручиоца дана 23.12.2016. године.
Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању
понуда број: 3 од 04.01.2017. године, Комисија за јавну набавку (даље: Комисија) је
приступила стручној оцени понуда, датој у Извештају број: 5 од 04.01.2017. године.
У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће:
1. Предмет и процењена вредност јавне набавке:
Предмет јавне набавке је превоз ученика од 01.09.– 15.06. 2017.године.

Назив и ознака из општег речника набавки 60130000 – Услуге друмског путничког
превоза за посебне намене
Предмет јавне набавке није обликован по партијама
Процењена вредност јавне набавке је 1.818.181,00 динара без обрачунатог ПДВ,
2. Разлози и околности које оправдавају примену поступка мале вредности:
Процењена вредност није већа од 5.000.000 динара, при чему ни укупна процењена
вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 5.000.000 динара.
3. У поступку јавне набавке учествовао је 1 понуђач.
4. Основни подаци о понуђачима:
Р.
Назив и седиште понуђача/
бр.
шифра понуђача
1. П.Д.С.И.И.
Турс“Д.О.О.Рубрибреза

Назив и седиште понуђача
из групе понуђача

Назив и седиште
подизвођача

5. Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда:
Одбијених понуда није било.
6. Критеријум за доделу уговора:
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.
7. Ранг листа прихватљивих понуда применом критеријума за доделу уговора:
Р.
Назив и седиште понуђача/шифра понуђача
бр.
1. П.Д.С.И.И. Турс“Д.О.О.Рубрибреза

Понуђена цена
2.168.100,00

8. Понуђач којем се додељује уговор:
Комисија констатује да је једина понуда понуђача П.Д.С.И.И. Турс“Д.О.О. са
седиштем у Рубрибрези.Обзиром да процењена вредност ЈНМВ 1.2.2./2016 износи
1.818.181,00 без ПДВ-а, а да је понуђена цена 2.168.100,00 динара без ПДВ-а, комисија
предлаже наручиоцу да њему додели уговор у складу са чланом 107. став 4 Закона о
јавним набавкама по коме наручилац може да додели уговор понуђачу чија понуда
садржи понуђену цену већу од процењене вредности јавне набавке ако није већа од
упоредиве тржишне цене и ако су понуђене цене у свим одговарајућм понудама веће од
процењене вредности јавне набавке.Наручиоц није имао у виду приликом одређивања
процењене вредности јавне набавке чињеницу да се број дана у наведеном периоду

повећао у односу на преходни период за дванаест дана.С обзиром да је исказана цена
понуђача иста као за предходни период ( 21.900,00 динара, без – ПДВ-а, ауто дан )
Комисија је предложила да се склопи уговор са наведеним понуђачем.
На основу изнетог, директор школе прихватио је предлог дат у извештају о стручној оцени
понуда, па је на основу члана 107. став 4 и члана 108. Закона о јавним набавкама
одлучено, као у диспозитиву.
Упуство о правном средству: Против ове одлуке се може поднети захтев за заштиту
права у року од 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.Захтев за
заштиту се подноси Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој Комисији.

Директор школе
Александар Лукић
____________________

