ОШ „Доситеј Обрадовић“
Змај Јовина 59, 22406 Ириг
Дел. број: 378/18
Датум: 28.05.2018.г.

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС
бр.124/2012,14/2015,/68/2015) и Извештаја комисије о стручној оцени понуда, директор
школе доноси:
ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
Уговор у поступку јавне набавке мале вредности, редни број 1/2018 додељује се понуђачу
„ЈП ЕПС Београд“, Балканска 13, Београд са понудом заведеном под деловодним бројем:
367/18 од 23.05.2018.г.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:
Наручилац “ОШ Доситеј Обрадовић“ донео је Одлуку о покретању поступка јавне набавке
мале вредности дел. Број 319-1/18 од 10.05.2018.г. којом је покренут поступак јавне
набавке мале вредности, за јавну набавку- услуга снабдевања електричне енергије, редни
број набавке 1/2018.
За спровођење поступка јавне набавке директор је образовао комисију за јавну набавку
мале вредности решењем заведеним под дел.бројем: 319-2/18 од 10.05.2018.г.
Позив за достављање понуда и конкурсна документација објављени су у складу са
законом о јавним набавкама, на порталу за јавне набавке и на сајту школе.
Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања записника са отварања
понуда дел. број. 372/18 дана 24.05.2018.г., комисија је констатовала да је достављена
тражена документација у понуди и докази, те је комисија закључила да је понуђач ЈП ЕПС
Београд, Балканска 13,Београд, испунио услове тражене конкурсном документацијом.
У Извештају о стручној оцени понуде наведено је да је комисија у поступку јавне набавке
мале вредности за набавку услуге ел. Енергије процењене вредности 916.700,00 дин без
пдв, и 1.100.000,00 са пдв-ом на састанку одржаном 25.05.2018.г. у просторијама школе
„ОШ Доситеј обрадовић“, у Иригу, Змај Јовина 59, констатовала да је у поступку јавне
набавке мале вредности, понуду доставио једино понуђач ЈП ЕПС Београд, Балканска 13,

Београд, и то благовремено, дана 23.05.2018.г. у 10и30 сати заведено под дел. бројем
957/17.
Применом наведеног критеријума најниже понуђене цене, комисија је у извештају
констатовала да уговор о јавној набавци треба доделити понуђачу који се јавио у поступку
јавне набавке, с обзиром да је у понуди која је достављена задовољио све тражене
критеријуме наручиоца, те је у складу са чл. 108З ЈН директор и одлучио као у
диспозитиву.
На основу наведеног директор је донео одлуку као у диспозитиву.

Правна поука:
Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од 5 дана од
дана њеног објављивања на порталу јавних набавки. Захтев се подноси републичкој
комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, а предаје се наручиоцу.
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