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Република Србија 

Основна школа  

"Митрополит Михаило" 

Сокобања  

дел.бр.  01-3/9-18  

од 02.02.2018. године 

  

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 68/15) и Извештаја о 

стручној оцени понуда 01-3/8-18, директор Основне школе „Митрополит Михаило“ доноси:  

 

О Д Л У К У  

 

о додели уговора за ЈН 01/18 отворени поступак 

ДОДЕЉУЈЕ СЕ УГОВОР  о јавној набавци  добара -ученичке ужине -ланч пакети за 

ученике Основне школе „Митрополит Михаило“ Сокобања за друго полугодиште школске 

2017/2018. године и прво полугодиште 2018/2019. године – која је спроведена  у отвореном 

поступку јавне набавке, а  на основу  позива за подношење понуда објављеном на Порталу 

јавних набавки и на интернет страници наручиоца дана  03.01.2018. године, понуђачу „Узор“ 

ТР ПТР Алексе Маркишића 155 а  из Сокобање за понуду заведену код Наручиоца под бројем 

02-54/1-18 од 01.02.2018. године  

Одлуку доставити   понуђачу у року од три дана од дана доношења исте. 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Наручилац је дана 03.01.2018. године донео Одлуку о покретању отвореног поступка  за 

јавну набавку добара, ученичке ужине - ланч пакети за ученике Основне школе „Митрополит 

Михаило“ Сокобања за друго полугодиште школске 2017/2018. године и прво полугодиште 

школске 2018/2019. године. До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца 

приспеле су две понуде.  

Након спроведеног поступка отварања понуда Комисија за јавну набавку приступила је 

стручној оцени понуда и саставила извештај о истом.  

У извештају о стручној оцени понуда број 01-3/8-18од 02.02.2018. године, Комисија за јавне 

набавке констатовала је следеће: 

  

1) Врста и предмет јавне набавке:  

Отворени поступак јавне набавке добара- ученичке ужине -ланч пакети за ученике 

Основне школе „Митрополит Михаило“ Сокобања за за друго полугодиште школске 

2017/2018. године и прво полугодиште школске 2018/2019. године 

      2)   Подаци о јавној набавци: 

Редни број јавне набавке ЈНМВ 01/18 

Предмет јавне набавке ученичке ужине -ланч пакети за ученике 

Основне школе „Митрополит Михаило“ 

Сокобања за друго полугодиште школске 

2017/2018. године и прво полугодиште школске 

2018/2019. године 

Редни број из плана јавних набавки  01 

Врста поступка јавне набавке из Плана 

набавки 

 Отворени поступак 

Оквирни датум покретања поступка из Плана 

набвки 

 јануар 2018. године 
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Оквирни датум закључења из Плана набавки  фебруар 2018. године 

Оквирни датум извршења уговора из Плана 

набавки 

 фебруар 2018. године 

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ) 11 666 666, 67  динара 

Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ)   9 290 430, 00  динара 

Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ) 10 951 676, 00динара 

Редни број јавне набавке  01/18 

 

3) Укупан број поднетих понуда: Благовремено, тј. до дана 02.02.2018. године до 11:00 

сати  примљене су  две понуде и то: 
 

 

Број под 

којим је 

понуда 

заведена 

Назив понуђача, односно шифра 

понуђача 
Датум пријема Час пријема 

02-54/1-18 "УЗОР" Сокобања  од 01.02.2018. 14:00 

02-55/1-18 "ГОИКОМ" Сокобања од 02.02.2018. 10:30 

 

              Неблаговремених понуда није било. 

4) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово 

одбијање и понуђена цена тих понуда.  

Није било одбијених понуда 

             5) Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена. 

 Ранг листа понуђача у случају примене критеријума најнижа понуђена цена 

Редни 

број 

Број под којим је 

понуда заведена 

Назив понуђача Понуђена цена без 

ПДВ 

1 02-54/1-18 "УЗОР" Сокобања 9 290 430,00 

2 02-55/1-18 "ГОИКОМ" Сокобања 9 680 044,00 

 

Комисија, после стручне оцене понуда, предлаже да се уговор о јавној набавци додели 

понуђачу „Узор“ ТР ПТР Алексе Маркишића 155 а  из Сокобање за понуду заведену код 

Наручиоца под бројем 02-54/1-18 од 01.02.2018. године. Изабрани понуђач извршиће јавну 

набавку  самостално.                                                                          

       

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  
Против ове Одлуке захтев за заштиту права  може да се поднесе  у року од 5 дана од дана 

објављивања исте на Порталу јавних набавки. Захтев се подноси  Републичкој комисији за 

заштиту права у поступцима јавних набавки, а предаје Наручиоцу. Истовремено један 

примерак захтева за заштиту права подносилац доставља Републичкој комисији.                      

        

                   Директор ОШ „Митрополит Михаило“, 

Марија Кузмановић, с.р. 

_________________________ 

                  Марија Кузмановић 


