ОШ „2.октобар“ Зрењанин
Ул. Марка Орешковића бр. 48
Дел.број: 8-9/18
Датум: 21.09.2018.г.
Teл/факс: 023/542058
e-mail: drugioktobar@os2oktobar.edu.rs

На основу члана 108 став 1. Закона о јавним набавкама («Сл.гласник РС», број
124/12/,14/15,68/2015 ), и Извештаја о стручној оцени понуда Комисије за јавну набавку
Радови на крову школе број ЈН 1.1.1, број 8-8/18 од 20.09.2018.године, Наручилац директор
Основнe школe „2.октобар“ Зрењанин, доноси следећу
ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА
у поступку јавне набавке мале вредности
радова - поправка електричне инсталације на објекту
ОШ „2.октобар“ Зрењанин
број ЈН 1.1.1/18

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ
самосталном понуђачу: СЗР «ЕЛЕКТРО ЛУМЕН»
Лукићев, ул. Нова бр. 12, Матични број:60956545; ПИБ: 105307366 чија понуда је благовремена,
одговарајућа и прихватљива, са понуђеном укупном ценом у износу од 999.320,00дин без ПДВ, а
што са ПДВ износи 1.199.184,00 дин са гарантни периодом од 2 године од дана завршетка радова
и рок важења понуде од 30 дана од дана отварања понуда.
Образложење
Одлуком о покретању поступка јавне набавке бр. 8-1/18 од 5.9.2018.г. од стране
Наручиоца Основна школа „2.октобар“ Зрењанин, ул. Марка Орешковића бр. 48 покренут је
поступак јавне набавке мале вредности - Радови на поправци електричне инсталације.
Укупна процењена вредност јавне набавке је 1.000.000,00 динара без ПДВ.

Ред.
Број
1.

Благовремено, тј. до дана 20.09.2018. године до 10,00 часова примљена је 1 понуда и то:
Број под којим је Назив и адреса понуђача
Датум пријема Час пријема
понуда заведена
код Наручиоца
08,00 часова
8-6/2018
СЗР „ЕЛЕКТРО ЛУМЕН“
20.9.2018.

Лукићево, ул. Нова бр. 12

Поступак отварања понуда за јавну набавку мале вредности број 1.1.1./18 је срповеден
дана 20.09.2018. године у 10,30 часова, о чему је сачињен Записник о отварању број 8-7/2018.

Комисија за јавну набавку - поправка електричне инсталације објекта ОШ » 2.
октобар» Зрењанин број ЈН 1.1.1/18 је извршила преглед и проверу приспелих
благовремених понуда.

2
Комисија констатује да је по тврђеном критеријуму најниже понуђене цене за
радове на поправци електричне инсталације на објекту ОШ “2.октобар” Зрењанин,
најповољнија самостална понуда и понуда која испуњава све обавезне и додатне услове
понуда СЗР ЕЛЕКТРО ЛУМЕН из Лукићева ул. Нова бр. 12, те предлаже наручиоцу да се у
предвиђеном року потпише уговор ради извођења радова.
Конкурсном документацијом је предвиђена методологија рангирања понуда за
благовремене, одговарајуће и прихватљиве понуде а према критеријуму најнижа понуђена
цена.
Како је у поступку поднета само једна понуда, исту је беспредметно бодовати.
.Одредбом члана 107. став 1. Закона о јавним набавкама (''Сл.гласник РС'', број
124/12, 14/15, 68/15) прописано је, да је Наручилац дужан да у поступку jавне набавке
пошто прегледа и оцени понуде, одбије све неприхватљиве понуде.
Одредбом члана 107. став 3. Закона о јавним набавкама (''Сл.гласник РС'', број
124/12, 14/15, 68/15) прописано је да Наручилац доноси Одлуку о додели уговора ако је
прибавио најмање једну прихватљиву понуду.
На основу свега изнетог, Наручилац је донео Одлуку као у диспозитиву.
ОДЛУКУ ОБЈАВИТИ:
Портал јавних набавки - www.portal.ujn.gov.rs
Интернет страница наручиоца - www.os2oktobar.edu.rs

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове Одлуке може се поднети Захтев за заштиту права
у року од 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.
Захтев за заштиту права се подноси наручиоцу, а копија се
истовремено доставља Републичкој комисији за
заштиту права у поступцима јавних набавки.

Наручилац
Директорка школе
Сања Гербеш

