Дом ученика средњих школа Ужице
Ул. Ужичке републике бр. 116

OДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА –
Бр. набавке 001-2015
Угаљ

11. Септембар .2015 ГОДИНЕ
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На основу члана 108. Закона о јавним набавкама .(»Сл.гласник РС« број 68/2015) , и
Извештаја о стручној оцени понуда Комисије за јавну набавку, 04 број 001-8/15 oд 10.09.2015.
године, директор Дома ученика средњих школа Ужице, дана 11.09.2015. године доноси

OДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
У поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку 04 број 001/2015, чије је предмет
набавка добра – Угаљ, додељује се :
Уговор о јавној набавци понуђачу „ Морача траде“ д.о.о. Ужице, на основу понуде бр број 0016/15 од 04.09.2015 године.
Образложење
Наручилац Дом ученика средњих школа Ужице, је дана 24.08.2015. године, донео Одлуку о
покретању отвореног поступка , 04 број 001/2015, за јавну набавку добара - набавка Угља, а дана
25.08.2015. године објавио обавештење о покретању поступка и Конкурсну документацију на
Порталу јавних набавки и на сајту Дома ученика средњих школа Ужице.
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца пристигле су 2 (две) понуде.
Након извршеног отварања понуда Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда
и саставила извештај 04 број 001-8/15 од 10.09.2015. године, у коме је констатовала следеће:
1.Предмет јавне набавке: јавна набавка добра – набавка Угља.
2.Податци из плана набавке који се односе на предметну јавну набавку:Редни број јавне набавке: ЈН
04 бр. 001/15
3.Процењена вредност јавне набавке: 833.333,40 динара са процењеном вредности по плану Јавних
набавки за 2015. годину објављеном на Порталу управе за јавне набавке и званичном сајту наручиоца.
4.Евентуална одступања од плана набавки са образложењем: Нема
5.Врста поступка Отворени поступак јавне набавке мале вредности, члан 32. Закона о јавним
набавкама, по Одлуци директора 04 број 001/15 од 24.08.2015. године, процењене вредности 833.333,40

динара.
6.Наручилац: Дом ученика средњих школа Ужице спроводи самостално поступак јавне набавке.
7.Основни податци о понуђачима:
"Шваба" д.о.о. Ужице
"Морача траде" д.о.о. Ужице
8.Партије из понуде које су одбијене, разлоге за њихово одбијање: Нема одбијених понуда
9. Неодговарајуће и неприхватљиве понуде: Нема
11.Понуде одбијене због неоубичајено ниске цене:Нема
12. Комисија за јавну набку је констатовала, да понуде нису поднели следећи позвани понуђачи:
Нема
13.Начин примене методлогије доделе пондера:
КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

„Најнижа понуђена цена“.

Комисија је разматрајући дате понуде применом критеријума „најнижа понуђен цена“, а
на основу стручне оцене понуда, сачинила извештај о стручној оцени понуда и ранг листу у
поступку ЈН 04 бр. 001/15. По извршеном рангирању и стручниој оцени понуда, Комисија је
припремила предлог Одлуке о додели уговора и доставила га надлежном органу на усвајање.
Одговорно лице наручиоца је прихватило предлог Комисије за јавну набавку, дат у
Извештају о стручној оцени понуда 04 број 001-8/15 од 10.09.2015. године, и донело одлуку као
у диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА: Против ове Одлуке може се поднети захтев за заштиту права у року
од 5 (пет) дана од дана пријема ове одлуке, сходно одредбама члана 149. став 6. ЗЈН.
Дом ученика средњих школа Ужице
директор
Зоран Поповић
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