ОШ „Урош Предић”
Пионирска 1.
23263 Орловат
tel/ fah : 023/873-307
E-mail: osorlovat@os-urospredic.edu.rs
Број: 287
Датум: 18.06.2020. г.

__________________________________________________________________________________
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у
даљем тексту: Закон), доносим

ОДЛУКУ
о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности добара број 02/2020.

Партија I – Пецива
УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ ПОНУЂАЧУ :

СР „Тамишка лађа“ Томашевац,

Трг слободе бр. 1. 23262 Томашевац, по понуди заведенoj
под бројем: 263 од 15. јуна 2020.. године у 10:40 часова.
Образложење
Наручилац је дана 05.06.2020. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке број 02/2020.
Позив за подношење понуде и Конкурсна документација објављени су на Порталу јавних набавки и
интернет страници наручиоца дана 05.06.2020. године.
Рок за достављање понуда: 16. 06. 2020. године у 09,00 часова.
Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда дел. број: 272
од 16.06. 2020. Комисија за јавну набавку (даље: Комисија) је приступила стручној оцени понуда, датој у
Извештају 285 од 18.06. 2020. године.
Подаци из плана набавки који се односе на предметну јавну набавку:
1. редни број набавке 02/ 2020;
2. предмет набавке : набавка добара за ужину ученика ;
3. износ планираних средстава укупно 697.000,00 РСД (без ПДВ) ;
4. Врста поступка набавке: јавна набавка мале вредности ;
5.. оквирни датум покретања поступка јун 2020. године.
6. оквирни датум извршења уговора: септембар 2020. године – јун 2021. године
3. Одступања од плана набавки са образложењем:
4. Разлози и околности које оправдавају примену поступка мале вредности:Набавка се спроводи у
поступку јавне набавке мале вредности због висине процењене вредности исте. Наиме, вредност набавке
на годишњем нивоу креће се у оквирима за које је Законом прописан поступак јавне набавке мале
вредности.
У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће:
Предмет и процењена вредност јавне набавке:
Предмет јавне набавке је набавка добара – набавка ужине за ученике обликована по партијама I и II, и то
Партија I – Пецива
Назив и ознака из општег речника набавки : Пецива – 15812100.
1.
2.

У поступку јавне набавке учествоо је један понуђач.
Основни подаци о понуђачима: СР „Тамишка лађа“ Томашевац,Трг слободе 1. Томашевац

I СР „Тамишка лађа“ Томашевац, Трг слободе бр. 1. , 23262 Томашевац –
- деловодни број понуде: 263
- датум и време пријема понуде код Наручиоца: 15.06. 2020. године у 10:40 часова
- достављена документација:
1. Извод о регистрованим подацима привредног субјекта Агенције за привредне регистре Републике Србије;
2. Сертификат о усаглашености са захтевима стандарда Н.С.С.Р. издат од сертификационог тела ICG ,
број сертификата број ФМС 193РС129303002 од 16.07.2019. године са важењем до 15.07.2020. године.
3. Решење Министарства пољопривреде заштите животне средине РС број 275-320-00266/2016-04 од
04.05.2016. године о испуњености услова за обављање делатности производње пекарских производа;
4. Потврда о упису објекта у Централни регистар Министарства пољопривреде и заштите животне
средине број 023-02-00493/2015-04 од 29.05.2015. године
5. Извод о регистрованим подацима привредног субјекта у АПР;
6. Уговор о вршењу микробиолошке анализе хране број. 4104 од 31.12.2019. године;
7. Образац за оцену испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке мале вредности број 02/2020
за набавку добара за ужину ученика;
8. Образац А – Подаци о понуђачу
9. Изјава о испуњености обавезних услова из члана 75. и 76. ЗЈН код самосталне понуде;
10. Изјава о независној понуди;
11. Изјава Понуђача да поштује обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада и заштити животне средине;
12. Образац З – образац Понуде са спецификацијом;
13. Менично овлашћење;
14. Образац трошкова припремања понуде;
15. Модел уговора.
Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда:/
Мишљење Комисије о поднетој само једној понуди: је, да се ради о набавци за коју, због њене вредности,
потенцијални понуђачи нису заинтересовани. Због малог броја ученика у школи, количине које се наручују нису
велике, и сматрамо да ће оваква ситуација и убудуће да се понавља.
Мишљење Комисије о свим неодговарајућим или неприхватљивим понудама:
Није било неодговарајућих и неприхватљивих понуда.
Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.
Ранг листа прихватљивих понуда применом критеријума за доделу уговора:
СР „Тамишка лађа“, Томашевац , Трг слободе бр. 1. – понуђена цена – 543.747,40 РСД (без урачунатог ПДВ) одн.
598.150,00 РСД (са урачунатим ПДВ), у свему према Спецификацији за Партију I – Пецива .

Понуђач је навео да ће набавку извршити самостално
Уговор се закључује са понуђачем непосредно по доношењу одлуке о додели уговора, у смислу
члана 112. став 2. тч. 5. Закона о јвним набавкама, пре истека рока за подношење захтева за
заштиту права.

Доставити:
1. Архиви
2. Понуђачима
3. На Портал УЈН

Директор
______________________________
Биљана Мургић Фијат

