Република Србија
ОШ”Десанка Максимовић”
Милутина Тодоровића – Жице бр.10
32300 Горњи Милановац
ПИБ: 101985519
Матични број: 07696949
Телефон: 032/720-399 727-010
e-mail:osdmaksimovic@open.telekom.rs
Web-site: www.dmaksimovic.edu.rs
Деловодни број: 1276/2019 од 16.9. 2019. године
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник Републике
Србије'', бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и на основу Извештаја Комисије о стручној оцени
понуда бр. 1275/2019 од 10.9.2019. године. године, за јавну набавку мале вредности
извођење радова на текућем одржавању топловода за подстаницу у кругу ОШ ''Десанка
Максимовић'' – замена предизолованих цеви, број јавне набавке ЈНМВ 4/2019,
директор ОШ”Десанка Максимовић, донео је:
ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА
Уговор о јавној набавци мале вредности број 4/2019 - за потребе Школе,
додељује се понуђачу ДОО ''ГРЕЈАЊЕ'' Горњи Милановац, улица Риге од Фере број 1.
и то понуда бр.3/19 од 10.9.2019. године.
Понуда понуђача ДОО ''ГРЕЈАЊЕ'' Горњи Милановац, улица Риге од Фере број
1, бр. 3/19 од 10.9.2019. године из Конкурсне документације дел. бр. 1199 /2019 од
02.09.2019. године. саставни је део ове Одлуке.
Образложење
Наручилац је донео одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности
и то набавку радова - на текућем одржавању топловода за подстаницу у кругу ОШ
''Десанка Максимовић'' – замена предизолованих цеви, број јавне набавке ЈНМВ
4/2019, и објавио позив у свему као у конкурсној документацији од 2. 9.2019. године
која је објављена на интернет страници наручиоца и на Порталу Управе за јавне
набавке.
Комисија за јавну набваку мале вредности, по истеку рока предвиђеног
Конкурсном документацијом за пријем понуда саставила је Извештај о стручној оцени
понуда у поступку јавне набавке мале вредности број 4/2019.
У Извештају Комисије утврђено је да је, до времена одређеног за пријем понуда,
стигла једна понуда у запечаћеној коверти са назнаком да је реч о понуди за јавну
набваку мале вредности број 4/2019, са називом и адресом понуђача и то понуда:
1.

понуђача ДОО ''ГРЕЈАЊЕ'' Горњи Милановац, улица Риге од Фере број 1,
заведена под дел.бр. 1241 од 10.9.2019.године у 11.49 часова.

Након спроведеног поступка отварања понуда Комисија за јавну набавку
приступила је стручној оцени понуда и сачинила извештај о истом.

Подаци о јавној набавци мале вредности
ОПИС ПРЕДМЕТА ЈНМВ, ОЗНАКА
ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА

Опис:
50720000-услуге поправке и одржавања централног
грејања
45331100-7 Радови на инсталацији централног
грејања

БРОЈ

ЈНМВ 4/2019

Процењена вредност

1.100.000,00

Вредност уговора о јавној набавци
(без ПДВ-а)

984.695,00

Вредност уговора о јавној набавци
(са ПДВ-ом)

1.181.634,00

Критеријуми за оцењивање: ''најнижа понуђена цена''
Назив понуђача који се предлаже за доделу уговора:
Након прегледа целокупне конкурсне документације послате од стране
понуђача ДОО ''ГРЕЈАЊЕ'' Горњи Милановац, Комисија је закључила да понуда
наведеног понуђача одговара свим захтевима наведеним у Конкурсној документацији
(најнижа понуђена цена) и да је понуђач доставио тражене доказе наведене у
Конкурсној документацији.
Након разматрања Извештаја о стручној оцени понуда и предлога Комисије, на
основу члана 107.став 3. и члана 108. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник
Републике Србије'', бр. 124/12, 14/15 и 68/2015), доносим Одлуку као у диспозитиву.
Поука о правном леку:
На донету Одлуку може се поднети наручиоцу Захтев за заштиту права у року
од 5 дана од дана пријема исте, сагласно члану 149. Закона о јавним набавкама.

ДИРЕКТОР ШКОЛЕ ,
__________________________
( Емина Ђурић)

