Основна школа „Чибуковачки партизани“
Краљево
Карађорђева 178, 36000 Краљево, Тел/факс 036/359-660
сајт: http://www.oscibukovackipartizani.edu.rs/
e-mail: os_cibukovac@mts.rs
Текући рачун бр: 840-318660-83, ПИБ: 100264495
матични број: 07100841
Дел.бр. 247
Датум: 08.02.2019.год.
Сходно члану 108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 14/2015 и
68/2015 – даље: Закон), директор школе „Чибуковачки партизани“ из Краљева
доноси следећу

ОДЛУКУ


Додељују се уговори за јавну набавку бр. 1/2019 набавка добара- угаљ и
дрва за огрев следећим понуђачима:
1. За Партију 1 – угаљ - понуђачу „Гоч промет“доо, Краљево;
2. За Партију 2– дрво за огрев - понуђачу „Гоч промет“доо,
Краљево“.
Образложење

Наручилац је дана 24.01.2019. године донео Одлуку о покретању поступка набавке
бр.1/2019 је набака – добара – угаљ и дрво за огрев. Потенцијални понуђачи су
били у могућности да конкурсну документацију , као и пратећу докуметацију узму
и секретаријату школе, као и електронским путем, на Порталу јавних набавки и на
интернет страници школе.
Предмет јавне набавке бр.1/2019 је набака добара – угаљ и дрва за огрев
Јавна набавка је спроведена у поступку јавне набавке мале вредности и обликована
у 2 (две) партија, Паритја 1- угаљ, Партија 2- дрво за огрев
Процењена вредност јавне набавке 1/2019- добара – угаљ и дрво за огрев је
1.500.000,00 без ПДВ-а, од чега за Партију 1 – 1.250.000, а за Партију 2 – 250.000
динара.

По позиву за подношење пристигло је 4 (четири) понуде и то 2 (две) за Партију 1
угаљ и 3 за Партију 2 огревно дрво:
Партија 1 УГАЉ
„GOČ PROMET“ Краљево
SOLE KOMERC Добановци

1. 97
2. 98

9.100,00/Т без ПДВ-а
9.475,00/Т без ПДВ-а

Партија 2 ОГРЕВНО ДРВО
1.
2.
3.

70
97
99

KIMBERLIT Куршумлија
„GOČ PROMET“ Краљево
ЗТУАР „Радочело“ Милиће

5.160,00/М3 без ПДВ-а
4.900,00 /М3 без ПДВ-а
4.956,00/М3 без ПДВ-а

Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена.
Наручилац констатује да додатни услов за Партију 1 угаљ тражен конкурсном
документацијом: извештај о испитивању квалитета понуђеног угља, односно
технички анализу(вредност влаге, пепела, сумпора, испарљивих и сагорљивих
материја у угљу- изражених у процентима, као и вредност горње и доње топлотне
моћи изражене у КЈ/кг ) издате од стране лабораторије акредитоване за испитивање
чврстих горива, испуњавају оба понуђача.
Имајући у виду да је критеријум за избор понуђача најнижа понуђена цена, донета
је одлука као у изреци.
Поука: Против ове одлуке незадовољни понуђач може поднети захтев за заштиту
права предајом наручиоцу, у року од 5 дана од дана објављивања ове одлуке на
Порталу јавних набавки. Копију захтева понуђач доставља Републичкој комисији
за заштиту права у поступцима јавних набавки.
Директор школе
Катарина Здравковић
Одлука о додели уговора је пуноважна без потписа и печата.

