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Наручилац: Основна школа „Станоје Миљковић“
из Брестовца, Ул. Маршала Тита бр.199
19229 Брестовац.
Нрој јавне набавке: 1/2015
Нрој одлуке: 606
Датум: 20.10.2015 године.

.

На основу члана 108.став 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број
124/12, 14/15 и 68/15);:члана 48.Статута и члана 88. Правилника о набавкама
Основне школе „Станоје Миљковић“ у Брестовцу, директор школе, дана 20.10.2015
: године, доноси ‘
:
ОДЛ УКУ
■
о додели уговора у поетупку јавне набавке мале вредности

.

1. За набавку добара- угља за котлове, сушеног лигнита, доње топлотне моћи
11000 КЈ/кг, за потребе Наручиоца- Основне школе „Станоје Миљковић“ у
Брестовцу за грејну сезону 2015/2016 године, у укупној количини од 160 тона и то:
за магичну школу у Бјрестовцу 60 тона, за издвојено одељење школе у Метовници и
за издвојено одељење школе у Шарбановцу по 50 тона, у послупку јавне набавке
мале вреднбсти бр: 1/2015. УГОВОР СН ДО/1ЕЉУЈЕ понуђачу доо „ОГРЕВ
СТАМЕНКОВИЋ“ Ш Зајечара, ПИБ; 102651945, МБ: 17472305, по понуди њсгов
број 741/15 од 15.10.2015 године.
Укупна вредност уговора без ПДВ износи 1.435.000,00 динара, и то: 540.000,00
динара за количине угља матичне школе у Брестовцу (60 т.); 445,000,00 динара за
количине угља издвојеног одељења школе у Метовници (50 т.) и 450.000,00 динара
за количине издвојеног одељења школе у Шарбановцу (50 т.), ПДВ 20% или
287.000,00 динара ,са урачунатим порезом укупно 1.722.000,00 динара.
2. Одбија сс нонуда бр.334/15 од 13.10.2015 године, доставл.сна наручиоцу
15.10.2015 године.донуђача д.о.о. „СОЈТЕ КОМЕРЦ“ из Београда, јер прелази
процењену вредностјавне набавке.
Образложење
Основна школа „Станоје Миљковић“ у Брестовцу у својству наручиоца, дана
06.10.2015 године, донелаје одлуку дел. број 556, о покретању поступкајавне набавке
мале вредности, за јавну набавку добара- угља за котлове у укупној количини од 160 тона
сушеног лигнита, доње тонлотпе моћи 11000 Кј/кг и то: за потребе матичне школе у
Брестовцу 60 т.; за нотребе издвојеног одел.ења школе у Метовници 50 т. и за потребе
издвојеног одељења школе у Шарбановцу 50 т.. Ознака и назив из општег речника
набавке: 09111100-1 угаљ.. Новчана средства за реализацију предметне јавне набавке
предвиђена су одлуком о буџету општине Бор за 2015 годину, као и финансијским планом
наручиоца за 2015 годину, дел. број 382/1 од 28.07.2015 године и планом набавки
наручиоца за 2015 годину, дел. број 382/2 од 28.07.2015 године.
Наручилацје дана 07.10.2015 годинеу смислу одредбе члана 39, објавио конкурсну
документацију и позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки и на својој
интернет страници и позвао три лица. која обављају делатнрст којаје предметјавне
набавке и која су према сазнањима наручиоца способна да изврше набавку да пОднесу

понуде. До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспеле су две
понуде.
Комисија за спровођење поступка предметне јавне набавке је дана 16.10.2015 године са
почетком у 12,00 часова отворила понуде понуђача и сачинила записник дел. број 595, и
истог дапа 16.10.2015 годипе је стручно оценила понуде и сачинила извештај дел.број 596.
■■■ У извештају о стручној оцени понуда комисија јс констатовала следеће:
-да су врста предмета јавне набавкс: добра;
-да је предмет јавне набавке: угал. за котлове- сушеии лигнит у количини од 160 тона
и то: за потребе матичне школе у Брестовцу 60 тона; за потребе издвојеног одељења
школе у Метовници 50 тона и за потребе издвојеног одељења школе у Шарбановцу 50
тона;
-да је ознака и назив из општег речника набавке: 09111100-1 угаљ,
-да је процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а за 160 т. угља лигнита,укупно
1.603.334,00 динара. Процењена вредност по тони 10.020,83 динара, ПДВ на укупну
процењену вредност набавкс 320.666,00 динара, а укунна врсдносг набавкс са ПДВ-ом
1.924.000,00 динара. Неутрошена средства у 2015 години за куповину угЈБа процењене
вредности 1.500.364,00 динара, а укупно неутрошена средства са ПДВ-ом 1.800.436,00
динара;
-одступања од плана набавки нису дозвољена.
У поступку је учествовало два понуђача и то:
1). доо „СОЛЕ КОМЕРЦ“, из Београда, Бара Венеција 59, Матични број: 06537006,
ПИБ: 100220854, пбнуда број 334/15 од 13.10.20Ј5. достављсна паручиоцу на време дел.
број 586 од 15.10.2015 годинс. у 7,35 часова, са ценом по тони без ПДВ 10.240,00 дин. до
свих места отпреме, а укупна цена без ПДВ-а- 1.638.400,00 динара и то за укупне
количине (матичне школе у Брестовцу 614.400,00 дин. за количине издвојеног одељења
школе у Метовници 512.000,00 динара и за количине издвојеног одељења школе у
Шарбановцу 512.000,00 динара.
2) .доо „ОГРЕВ-СТАМЕНКОВИЋ“ из Зајечара, Ул.Станоја Гачића ББ, Матични
број: 17472305; ПИБ: 102651945, понуда број 741/15 од 15.10.2015 године, достављена
наручиоцу на време дел. број 591 од 16.10.2005 године у 10,50 часова, са ценом по тони
без 11ДВ 9.000,00 динара за матичну школу у Брестовцу и издвојено одељеЈње школе у
Шарбавовцу и 8.900,00 динара по тони за издвојено одељење шкбле у Метбвници.Укупна
цена без ПДВ до свих места отпреме за укупне количине 1.435.000,00 динара и то: за
матичну школу у Брестовцу 540.000,00 динара, за количине издвојеног одељења школе у
Метовници 445.000,00 динара и за потребне количине угља за издвојено одељење школе у
Шарбановцу 450.000,00 динара.
Понуде су достављене наручиоцу благовремено до 16.10.2015 године године до 11,00
часова.Комисија је проверавала јединичне цене нутем јединица мере и количина у односу
на јеДиничне Цене и укупно исказану цену без ПДВ-а у понуди и прбверу констатовала у
Извештају о стручној оцени нонуда.
Понуда понуђача доо „Соле Комерц“ из Београда се одбијаја, из разлога што понуда
прелазе процењену вредност јавне набавке, а у смислу тачке 22.-стручна оцена понуда
(разлози за одбијање понуде)- Део III конкурсне документације.
Критеријум за оцењивање понуде у овом поступку јавне набавке мале вредности је
најнижа понуђена цена.

Комисија је у извештају о стручној оцеџи понуда по критеријуму најнижа понуђена цена
без 11ДВ-а, на основу понуде понуђача чија понуда није одбијена. утврђује д аје понуђена
цена понуђача доо „Огрев-Сгаменковић'1из Зајечард. која износи укупно 1.435.000.00 >
нижа од процсњене врсднос ги јавне набавке за 10.50%. а у односу на неутрошепа ■■
процењена новчана средства из плана за 2015 годину нижа за 4.08%.
На основу стручне оцене понуда Комисија за јавне набавке наручиоца је констатовала да
је најповољнија понуда понуђача д.о.о.”Огрев- Стаменковић“ из Зајечара, заведена под
бројем понуђача 441/15 од 15.10.2015 године, а код наручиоца дел. број 591 од 16.10.2015
године, предата у 10,50 часова, уз приложену захтевану документацију-основне и додатне
услове и извештај о испитивању угл>а и предлаже наручиоцу-директору његов избор.
Изабрани понуђач ће набавку извршити самосталцо.
Поступак је спровела комисија у саставу и то: Саша Стефановић-члан, Драгослав
Миладиновић, члан и Марија Србуловић, заменик члана.
Лице за контакт: Драгослав Миладиновић,
Телефон и факс број 030/436-860.
Наручилацје прихватио предлог комисије за јавне набавке и донео одлуку о додели
уговора, којом је уговор о јавној набавци у овом поступку додељен понуђачу
д.о.о.“ О гр е в —Стамснковић“ из Зајечара, Матични број 17472305,11ИН: 102651945,
по благоврсменој. одговарајућој и прихватл.ивој понуди број 741/15 од 15.10.2015 гбдине,
нрсдата наручиоцу благоврсмсно 16.10.2015 године.
Одлуку објавити на Порталу јавних набавки у року од три дана од дана доношења.

Цоука о правном леку: Прогив ове одлуке поцуђач може поднети наручиоцу захтев за
заштиту права, а копију захтева истовремено Републичкој комисији у року од 5 дана од
дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

