ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
„ ПАЈА МАРГАНОВИЋ „
Број: 1664/2
Датум: 02.11.2018.
Панчево, ослобођења број 25

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и
68/15; у даљем тексту: ЗЈН), Економско – трговинска школа „ Паја Маргановић „ из
Панчева као наручилац доноси:

ОДЛУКУ
о додели уговора

I Уговор за јавну набавку број 2/18, набавка полуаутоматског кафе - апарата додељује се
понуђачу ДОО „ БАГО „ из Београда, Водоводска број 193, за понуду број 1653 од
30.10.2018. године.
II Ову одлуку у року од три дана објавити на Пoрталу јавних набавки и интернет страници
наручиоца.
Образложење

Наручилац је дана 18.10.2018. године донео одлуку о покретању поступка јавне набавке
мале вредности бр 2/18, за јавну набавку једног полуаутоматског кафе - апарата.
За наведену јавну набавку наручилац је објавио позив за подношење понуда на Порталу
јавних набавки и интернет страници наручиоца, дана 23.10.2018. године.
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспела је 1 понуда.
Након спроведеног отварања понуде Комисија за јавне набавке је приступила стручној
оцени понуда и о томе сачинила извештај.

У извештају о стручној оцени понуда, бр. 1664/1, од 01.11.2018. године, Комисија за јавне
набавке је констатовала следеће:

1) Предмет јавне набавке је: полуаутоматски кафе - апарат.
2) Процењена вредност јавне набавке износи: 250.000,00 динара са ПДВ-ом.
3) Укупан број поднетих понуда: једна ( 1 ).
Основни подаци о понуђачима
Благовремене понуде
1.

ДОО „ БАГО „ Београд

Неблаговремене понуде
/

2.

/

/

3.

/

/

4) Критеријум за оцењивање понуде је: најнижа понуђена цена.

5) Назив, односно име понуђача чија је понуда изабрана као најповољнија:
Комисија, после стручне оцене понуда, предлаже да се уговор о јавној набавци додели
понуђачу ДОО „ БАГО „ из Београда, Водоводска број 193, за понуду бр.1653 од
30.10.2018. године.
Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке, те је на
основу законског овлашћења донело одлуку о додели уговора којом се уговор о јавној
набавци додељује понуђачу ДОО „ БАГО „ из београда, Водоводска број 193, за понуду
бр. 1653 од 30.10.2018. године.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против ове одлуке, захтев за заштиту права може да поднесе у року од 5 дана од дана њеног објављивања на Порталу јавних набавки. Захтев се подноси наручиоцу а копија се
истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 151. ЗЈН-а.
Подносилац захтева дужан је да уплати таксу на рачун буџета Републике Србије (сходно
члану 156. ЗЈН-а).

