Машинско-електротехничка школа
Дел.бр. 668
Датум: 01.06.2018.г.
ПАРАЋИН
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС,бр. 124/12, 14/15 и 68/15 ,члана 35.
Правилника о ближем уређивању поступка набавки (Дел.бр. 429 од 4.4.2018.г.) и Извештаја о стручној
оцени понуда бр.635 од 28.05.2018.г.,директор Машинско-електротехничке школе дана 01.06.2018.г.
доноси
ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
за набавку природног гаса
у отвореном поступку јавне набавке добра-Природни гас ЈН бр.1/2018 ПГ
ДОДЕЉУЈЕ СЕ УГОВОР за набавку природног гаса понуђачу ЈП „Србијагас“ са седиштем у Новом
Саду,Улица народног фронта 12,чија је понуда, заведена код наручиоца под бр. 540 од
8.05.2018.г.,оцењена као најповољнија.
Образложење
Наручилац је дана 30.03.2018.г. донео Одлуку бр. 393 о покретању поступка јавне набавке бр.1/2018 ПГ
Позив за подношење понуде објављен је на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца дана
25.04.2018.г. и на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа.
Након спроведеног поступка отварања понуде и сачињавања Записника о отварању понуда бр. 622 од
25.05.2018.г.,Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуде и сачинила Извештај о
стручној оцени понуда бр.635 од 28.05.2018.г. који је наручилац усвојио.
Предмет јавне набавке је добро: Природни гас ЈН бр. 1/2018 ПГ
Назив и ознака из општег речника набавки је: ОРН 09123000 (Природни гас)
Јавна набавка добара евидентирана је под редним бројем 1 за 2018.г.
Процењена вредност предметне јавне набавке износи: 7. 168,181,00 динара без ПДВ-а
У поступку јавне набавке учествовао је један понуђач и то:
Р.бр.

1.

Број под којим је
Назив и седиште
понуда заведена
понуђача/шифра понуђача
Матични бр.,ПИБ и законски заступник
540

ЈП „Србијагас“ Нови Сад
МБ 20084600,ПИБ 104056656,
Законски заступник: Душан Бајатовић

Датум пријема

8.5.2018.г.

Час
пријема

11,50ч

Понуда је поднета :самостално
Укупна понуђена фиксна цена без ПДВ-а : 293,60 USD/1000Sm3
Укупна понуђена фиксна цена са ПДВ-ом :322,96 USD/1000Sm3
Укупна понуђена варијабилна цена без ПДВ-а : 314,08 USD/1000Sm3
Укупна понуђена варијабилна цена са ПДВ-ом :345,49 USD/1000Sm3
Рок важења понуде : 30 дана.
Критеријум за доделу уговора је :најнижа понуђена цена.
С обзиром да је пристигла само једна понуда, Комисија je константовала да је понуда понуђача ЈП
„Србијагас“ Нови Сад код наручиоца-Машинско-електротехничке школе,заведена под бројем 540 од
8.5.2017.г.,благовремена ,одговарајућа и прихватљива,те је предлложила наручиоцу да њему додели
уговор.
На основу напред наведеног,директор је усвојио Извештај о стручној оцени понуда бр. 635 од
28.05.2018.г.који је сачинила Комисија за јавну набавку образована решењем бр. 394 од 30.03.2018.г.
На основу изнетог,одлучено је као у диспозитиву Одлуке.
Поука о правном леку:
Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од 10 (десет) дана од
дана објављивања Одлуке на Порталу јавних набавки. Захтев за заштиту права подноси се
наручиоцу а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права.
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