
    

ОШ „ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“ 

БРОЈ: 53. 

ДАТУМ: 17.02.2016. 

БАЧКА ПАЛАНКА  

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама, доносим:  

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ( УЖИНА ЗА УЧЕНИКЕ) 

РЕДНИ БРОЈ  1/2016  

  УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу  ПУР „Миланезе“, са седиштем у Бачкој Паланци, ул. Краља 

Петра I, бр. 36, понуда  од 10.02.2016. године, код наручиоца заведена под бројем: 47. од  

10.02.2016.године. 

О б р а з л о ж е њ е 

Наручилац је дана  26.01.2016. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке број: 29/1 

Позив за подношење понуде објављен је на Порталу јавних набавки и интернет страници 

наручиоца дана 01.02.2016. године. 

Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда број: 

50.од  10.02.2016.  године, Комисија за јавну набавку (даље: Комисија) је приступила стручној 

оцени понуда, датој у Извештају од  10.02.2016. године. 

У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће: 

1. Предмет и процењена вредност јавне набавке: 

Предмет јавне набавке је: ужина за ученике . 

Назив и ознака из општег речника набавки: храна, пиће,дуван и сродни производи -  (ознака 15 00 

00 00). 

 Процењена вредност јавне набавке је 1.800.000, 00 динара без обрачунатог ПДВ,.  

2. Подаци из плана набавки који се односе на предметну јавну набавку:Ред.бр. набавке 1/2016,    

предмет набавке: ужина за ученике, процењена вредност 1.800.000, 00 динара без обрачунатог 

ПДВ. Врста поступка : јавна набавка мале вредности,  датум покретања поступка : фебруар 2016.  

датум закључења поступка : март 2016. 

 

3. Одступања од плана набавки са образложењем: Нема одступања 



 4. Разлози и околности које оправдавају примену поступка мале вредности: 

Процењена вредност набавке добара на годишњем нивоу је испод 5.000.000,00 динара 

 

5. У поступку јавне набавке учествовала  су 2 понуђача. 

6. Основни подаци о понуђачима: 

Р. бр.  Назив и седиште понуђача  

1.   ПУР „Миланезе“, Бачка Паланка       

2.    ПЕКАРА „Наталија“, Товаришева        

7. Критеријум за доделу уговора: 

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.  

8. Ранг листа прихватљивих понуда применом критеријума за доделу уговора: 

Р. 

бр.  
Назив и седиште понуђача/шифра понуђача  Понуђена цена  

1.   ПУР „Миланезе“, Бачка Паланка     25,24 

2.    ПЕКАРА „Наталија“, Товаришева      28,16 

9. Понуђач којем се додељује уговор: 

Комисија за јавну набавку констатује да је најповољнија понуда понуђача ПУР „Миланезе“, са 

седиштем у Бачкој Паланци, ул. Краља Петра I, бр. 36, те предлаже наручиоцу да њему 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 пет дана од дана 

њеног пријема. Захтев се подноси Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних 

набавки, а предаје наручиоцу.  

 

    

   

 

                                                                                              ОДГОВОРНО  ЛИЦЕ 

                                                                  

                                                                                                 Мирослава Перак 

       _____________________ 


