Млекарска школа са домом
ученика "Др Обрен Пејић"
Николе Пашића 173 ,Пирот
Дел. број 0 5-1320 / 1
Датум 13.11.2017.год.
тел. 010/311-258,313-718
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» број 124/2012,14/2015,68/2015),
члана 74.став 3 тачка 24. Статута Млекарске школе са домом ученика "Др Обрен Пејић" у Пироту, Извештаја
о стручној оцени понуда број: 05-1314/1 од 09.11.2017. године који је сачинила Комисија за јавну набавку, вд
директор Млекарске школе са домом ученика “Др Обрен Пејић” из Пирота доноси
ОДЛУКУ
у поступку јавне набавке мале вредности добара -аутомобил, ЈН број 11/2017
I У поступку јавне набавке мале вредности број 11/2017,наручиоца Млекарске школе са домом ученика “Др
Обрен Пејић” из Пирота,чији је предмет набавка добара- аутомобил , ДОДЕЉУЈЕ СЕ УГОВОР понуђачу
"Стојанов" ДОО, Зрењанински пут 16, Нови Сад, заведена код Наручиоца под бројем 05- 1292/1 од 06.11.2017.г.
Укупна понуђена цена без ПДВ-а: 1 150 000,00 динара
Укупна понуђена цена са ПДВ-ом: 1 380 000,00динара.
Образложење
Наручилац је донео Одлуку број 01-1134/1од 02.10.2017.г. о покретању поступка јавне набавке број
11/2017 .Позив за подношење понуде објављен је на Порталу јавних набавки, интернет страници наручиоца
дана 23.10.2017. године .
Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда број 05-1293/1 од
06.11.2017.г., Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и сачинила Извештај о стручној
оцени понуда број: 05-1314/1 од 09.11.2017. године који је наручилац усвојио.
1. Предмет јавне набавке су добра - аутомобил.
Назив и ознака из општег речника набавке: 34110000- путнички аутомобили
2.Јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности и евидентирана је под редним
бројем 11 за 2017 годину.
3.Процењена вредност предметне јавне набавке износи 1 402 176,00 динара без ПДВ-а.,
4. Основни подаци о понуђачима:
У поступку јавне набавке пристигла је једна благовремена понуда. Неблаговремених понуда није било.
1. Број под којим је понуда заведена , назив и седиште понуђача/шифра понуђача, матични број,
ПИБ ,датум пријема ,час пријема
05-1292/1
"Стојанов" ДОО, Зрењанински пут 16,
06.11.2017.г.
09:59
Нови Сад,мб 0845159,ПИБ 100453282
(број понуде 68/17 од 03.11.2017.г.)
Укупна понуђена цена без ПДВ-а: 1 150 000,00 динара
Укупна понуђена цена са ПДВ-ом: 1 380 000,00динара
Други подаци из понуде : рок и начин плаћања 30 дана од достављања фактуре ,рок важења понуде
30 дана ,рок испоруке 15 дана, гаранција: 48 месеци или 120 000 км,гаранција на корозију: 96
месеци,гаранција на боју: 36 месеци.
5.Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда: /
6. Ако је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно образложење - начин на који је утврђена
та цена: /
7. Критеријум за доделу уговора у поступку јавне набавке намирница број 11/2017, је најнижа
понуђена цена .

8. Понуђач којем се додељује уговор:
Комисија за јавну набавку је констатовала да је понуда заведена код наручиоца под бројем
05- 1292/1 од 06.11.2017.г. понуђача
"Стојанов" ДОО, Зрењанински пут 16, Нови Сад , благовремена,
одговарајућа и прихватљива те је предложила наручиоцу да овом понуђачу додели уговор .
На основу изнетог, одлучено је као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од 5 дана од дана објављивања
одлуке на порталу јавних набавки. Захтев се подноси наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.
ПОТПИС ОДГОВОРНОГ ЛИЦА
________________________
(Милан Сурланџис,вд директор)

