Основна школа «Трећи крагујевачки батаљон» коју заступа мр Слободан Живановић, директор, ул.
Јесењинова 17, на основу члана 107. и члана 108. Закона о јавним набавкама («Службени гласник
РС» бр.68/15), и Извештаја Комисије за јавну набавку бр. 01-583, од 04.04.2018. године доноси
ОДЛУКУ
о додели уговора
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ: _ПАРТИЈА БР. 1 ПЕЦИВО
1. На предлог Комисије за јавну набавку, уговор се додељује понуђачу:
ПР Пекарска радња, ПЕКАРА „ОСКАР, ул.27.марта 13 _,из Крагујевца, ПИБ:108132746 ,
М.број:632385589, у свему према понуди број 01-581_ од _04.04.2018_године
2. Основни елементи понуде:
ПР „ОСКАР“, ул. 27.марта 13 из Крагујевца , ПИБ: 108132746 _,
М.број_632385589
Основни елементи понуде:
-цена: 1.532.000,00 динара + ПДВ 152.300,00, Укупно:1.675.300,00 динара;
-Услови плаћања: у року од 45 дана од дана испоруке предметних добара;;
-Рок испоруке: 1 дан од дана пријема наруџбине.
-Период непроменљивости цене добара: 30 дана од дана почетка реализације уговора
- Место и начин испоруке: франко магацин наручиоца
-Рок важења понуде: 365 дана, од дана отварања понуде
О б р а з л о ж е њ е
Позив за достављање понуда објављен је, дана 22.03.2018. године на Порталу јавних набавки,
(portal.ujn.gov.rs), интернет страници наручиоца (www.trecikb.edu.rs) . Рок за достављање понуда
био је 04.04.2018. године до 12.00 часова. Благовремено су приспеле понуде:
1. СПР“ОСКАР“ КРАГУЈЕВАЦ
Јавно отварање понуде у присуству овлашћених представника понуђача извршено је 04.04.2018. год.
у 12.30 часова. Поступак јавног отварања понуда спроведен је од стране Комисије за јавне набавке.
На спроведени поступак није било примедби.
Подаци из извештаја о стручној оцени понуде:
а) Подаци из плана набавке: број јавне набавке 1.1.3/2018;
- износ планираних средстава: 2.200.000,00 динара (без урачунатог ПДВ-а);
- подаци о апропријацији у финансијском плану :
економска класификација 428821;
- процењена вредност: 950.000,00 динара (без урачунатог ПДВ-а);
- врста поступка: поступак јавне набавке мале вредности;
- оквирни датум покретања поступка : 08.04. 2018. године;
- оквирни датум закључења уговора : 20.04. 2018. године
- оквирни датум извршења уговора : 2019. године;
- разлог и оправданост јавне набавке: Набавка се спроводи ради обављања редовних активности
школе;
- начин утврђивања процењене вредности: утврђена је на основу анализе рачуна предходне 3
године, добијеним информацијама о тренутним ценама и проценту пораста цена на тржишту
(5,5% годишње);
б) Спроведен је поступак јавне набавке мале вредности на основу члана 39. став 1. Закона о јавним
набавкама («Службени гласник РС» број 68/15);
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Основни елементи понуда :
1. СПР“ОСКАР“; ул. 27.марта 13 .из Крагујевца, ПИБ : 108132746, М.бр. ; 632385589
Основни елементи понуде:
-цена : 1.523.000,00 динара + ПДВ152.300,00_ динара Укупно: 1.675.300,00 динара;
-Услови плаћања: у року од 45 дана од дана испоруке предметних добара;
-Рок испоруке: 1 дан од дана пријема наруџбине
-Рок важења понуде: 30 дана од дана отварања понуде
У поступку стручне оцене понуда Комисија за јавну набавку је констатовала:
I
1. ПР“ОСКАР“
Понуда је прихватљива.
.
II
На основу критеријума Најнижа понуђена цена Комисија је утврдила ранг понуђача:
1. ПР Пекарска радња, ПЕКАРА “ОСКАР“ Крагујевац

На основу напред наведеног донета је одлука као у диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА
Понуђач који сматра да су му доношењем одлуке о додели уговора повређена права, може да
покрене поступак за заштиту права у року од 5 дана од дана пријема одлуке. Захтев за заштиту права
подноси се Републичкој Комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, а предаје
наручиоцу преко Одељења за јавне набавке, непосредно или препорученом поштом. Примерак
захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој Комисији за заштиту права
у поступцима јавних набавки. Уз поднети захтев прилаже се доказ о уплати административне таксе
у износу од 40.000,00 дин. на текући рачун Буџета Републике Србије бр. 840 – 74 222 1843 – 57,
шифра 133, позив на број 97 – 50 – 016.

ДИРЕКТОР ШКОЛЕ
м.п.
_______________________
Бр: 01-625
Датум: 12.04.2018. године
Крагујевац

2

Основна школа «Трећи крагујевачки батаљон» коју заступа мр Слободан Живановић, директор, ул.
Јесењинова 17, на основу члана 107. и члана 108. Закона о јавним набавкама («Службени гласник
РС» бр.68/15), и Извештаја Комисије за јавну набавку бр. 01-583, од 04.04.2018. године доноси
ОДЛУКУ
о додели уговора
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ: _ПАРТИЈА БР.2 НАМИРНИЦЕ ШИРОКЕ ПОТРОШЊЕ
1. На предлог Комисије за јавну набавку, уговор се додељује понуђачу:
„LAZARUS“ D.O.O. , ул. Колубарска бр. 2,из Крагујевца, ПИБ:106940286 , М.број: 20710039,
у свему према понуди број 01-575__, од 03.04. 2018. године
2. Основни елементи понуде:
„LAZARUS“ D.O.O. , ул. Колубарска бр. 2,из Крагујевца, ПИБ:106940286 , М.број: 20710039
Основни елементи понуде:
-цена: _411.141,55___ динара + ПДВ:_68.714,91_, Укупно:479.856,46_ динара;
-Услови плаћања: у року од 45 дана од дана испоруке предметних добара;;
-Рок испоруке: 1 дан од дана пријема наруџбине.
-Период непроменљивости цене добара: 30 дана од дана почетка реализације уговора
- Место и начин испоруке: франко магацин наручиоца
-Рок важења понуде: 30 дана, од дана отварања понуде
О б р а з л о ж е њ е
Позив за достављање понуда објављен је, дана 22.03.2018. године на Порталу јавних набавки,
(portal.ujn.gov.rs), интернет страници наручиоца (www.trecikb.edu.rs) . Рок за достављање понуда
био је 04.04.2018. године до 12.00 часова. Благовремено су приспеле понуде:
1. „BOŽILOVIĆ - LUXOR“ d.o.o. Свилајнац
2. „LAZARUS“ D.O.O., Крагујевац
Јавно отварање понуде у присуству овлашћених представника понуђача извршено је 04.04.2018. год.
у 12.30 часова. Поступак јавног отварања понуда спроведен је од стране Комисије за јавне набавке.
На спроведени поступак није било примедби.
Подаци из извештаја о стручној оцени понуде:
а) Подаци из плана набавке: број јавне набавке 1.1.3/2018;
- износ планираних средстава: _2.200.000__ динара (без урачунатог ПДВ-а);
- подаци о апропријацији у финансијском плану :
економска класификација 428821;
- процењена вредност: 900.000,00 динара (без урачунатог ПДВ-а);
- врста поступка: поступак јавне набавке мале вредности;
- оквирни датум покретања поступка : 08.04. 2018. године;
- оквирни датум закључења уговора : 20.04. 2018. године
- оквирни датум извршења уговора : 2019. године;
- разлог и оправданост јавне набавке: Набавка се спроводи ради обављања редовних активности
школе;
- начин утврђивања процењене вредности: утврђена је на основу анализе рачуна предходне 3
године, добијеним информацијама о тренутним ценама и проценту пораста цена на тржишту
(5,5% годишње);
б) Спроведен је поступак јавне набавке мале вредности на основу члана 39. став 1. Закона о јавним
набавкама («Службени гласник РС» број 68/15);
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Основни елементи понуда :

1. „BOŽILOVIĆ - LUXOR“ d.o.o. Свилајнац, ул. Стевана Синђелића бр. 148, ПИБ: 104633130,
М.број: 20200804;
Основни елементи понуде:
-цена: 474.620,00 динара + ПДВ_78.395,00_ динараУкупно: 553.015,00__ динара;
-Услови плаћања: у року од 15 дана од дана испоруке предметних добара;;
-Рок испоруке: 1 дан од пријема наруџбине
-Рок важења понуде: 30 дана од дана отварања понуде.
3. „LAZARUS“ D.O.O., Крагујевац, Колубарска бр. 2, ПИБ: 106940286
М.број: 20710039;
Основни елементи понуде:
-цена: __411.14155__ динара + ПДВ:68.714,91 динараУкупно:479.856,46 динара ;
-Услови плаћања: у року од 45 дана од дана испоруке предметних добара;
-Рок испоруке: 1 дан од дана пријема наруџбине
-Рок важења понуде: 30 дана од дана отварања понуде
У поступку стручне оцене понуда Комисија за јавну набавку је констатовала:
I
1. „BOŽILOVIĆ - LUXOR“ d.o.o.
Понуда је прихватљива.
2. „LAZARUS“ D.O.O.
Понуда је прихватљива.
II
На основу критеријума Најнижа понуђена цена Комисија је утврдила ранг понуђача:
1. „LAZARUS“ D.O.O. Крагујевац
2. „BOŽILOVIĆ - LUXOR“ d.o.o. Свилајнац
На основу напред наведеног донета је одлука као у диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА
Понуђач који сматра да су му доношењем одлуке о додели уговора повређена права, може да
покрене поступак за заштиту права у року од 5 дана од дана пријема одлуке. Захтев за заштиту права
подноси се Републичкој Комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, а предаје
наручиоцу преко Одељења за јавне набавке, непосредно или препорученом поштом. Примерак
захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој Комисији за заштиту права
у поступцима јавних набавки. Уз поднети захтев прилаже се доказ о уплати административне таксе
у износу од 40.000,00 дин. на текући рачун Буџета Републике Србије бр. 840 – 74 222 1843 – 57,
шифра 133, позив на број 97 – 50 – 016.
ДИРЕКТОР ШКОЛЕ
м.п.
_______________________
Бр: 01-626
Датум: 12.04.2018. године
Крагујевац
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Основна школа «Трећи крагујевачки батаљон» коју заступа мр Слободан Живановић, директор, ул.
Јесењинова 17, на основу члана 107. и члана 108. Закона о јавним набавкама («Службени гласник
РС» бр.68/15), и Извештаја Комисије за јавну набавку бр. 01-583, од 04.04.2018. године доноси
ОДЛУКУ
о додели уговора

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ: _ПАРТИЈА БР. 3 МЕСО , СУХОМЕСНАТИ ПРОИЗВОДИ
1. На предлог Комисије за јавну набавку, уговор се додељује понуђачу:
„LAZARUS“ D.O.O. , ул. Колубарска бр. 2, из Крагујевца, ПИБ: 106940286 , М. број:
20710039, у свему према понуди број 01-575 од 03.04.2018. године

2. Основни елементи понуде:
„LAZARUS“ D.O.O. , ул. Колубарска бр. 2,из Крагујевца, ПИБ:106940286 , М.број: 20710039
Основни елементи понуде:
-цена: 201.066.60 динара + ПДВ: 25.704.32 динара Укупно:226.770.92- динара;
-Услови плаћања: у року од 45 дана од дана испоруке предметних добара;;
-Рок испоруке: 1 дан од дана пријема наруџбине.
-Период непроменљивости цене добара: 30 дана од дана почетка реализације уговора
- Место и начин испоруке: франко магацин наручиоца
-Рок важења понуде: 30 дана, од дана отварања понуде
О б р а з л о ж е њ е
Позив за достављање понуда објављен је, дана 25.03.2016. године на Порталу јавних набавки,
(portal.ujn.gov.rs), интернет страници наручиоца (www.trecikb.edu.rs) . Рок за достављање понуда
био је 04.04.2016. године до 12.00 часова. Благовремено су приспеле понуде:
1. „LAZARUS“ D.O.O., Крагујевац
Јавно отварање понуде у присуству овлашћених представника понуђача извршено је 04.04.2016. год.
у 12.30 часова. Поступак јавног отварања понуда спроведен је од стране Комисије за јавне набавке.
На спроведени поступак није било примедби.
Подаци из извештаја о стручној оцени понуде:
а) Подаци из плана набавке: број јавне набавке 1.1.3/2018;
- износ планираних средстава: 2.200.000,00 динара (без урачунатог ПДВ-а);
- подаци о апропријацији у финансијском плану :
економска класификација 428821;
- процењена вредност: 210.000,00 динара (без урачунатог ПДВ-а);
- врста поступка: поступак јавне набавке мале вредности;
- оквирни датум покретања поступка : 08.04. 2018. године;
- оквирни датум закључења уговора : 20.04. 2018. године
- оквирни датум извршења уговора : 2019. године;
- разлог и оправданост јавне набавке: Набавка се спроводи ради обављања редовних активности
школе;
- начин утврђивања процењене вредности: утврђена је на основу анализе рачуна предходне 3
године, добијеним информацијама о тренутним ценама и проценту пораста цена на тржишту
(5,5% годишње);
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б) Спроведен је поступак јавне набавке мале вредности на основу члана 39. став 1. Закона о јавним
набавкама («Службени гласник РС» број 68/15);

1. „LAZARUS“ D.O.O., Крагујевац, Колубарска бр. 2, ПИБ: 106940286
М.број: 20710039;
Основни елементи понуде:
-цена: 201.066.60 динара + ПДВ 25.704.32 динара Укупно 226.770,92 динара;
-Услови плаћања: у року од 45 дана од дана испоруке предметних добара;;
-Рок испоруке: 1 дан од дана пријема наруџбине.
-Период непроменљивости цене добара: 30 дана од дана почетка реализације уговора
-Рок важења понуде: 30 дана, од дана отварања понуде
У поступку стручне оцене понуда Комисија за јавну набавку је констатовала:
I
1. „LAZARUS“ D.O.O.
Понуда је прихватљива.
II
На основу критеријума Најнижа понуђена цена Комисија је утврдила ранг понуђача:
1. „LAZARUS“ D.O.O. Крагујевац
На основу напред наведеног донета је одлука као у диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА
Понуђач који сматра да су му доношењем одлуке о додели уговора повређена права, може да
покрене поступак за заштиту права у року од 5 дана од дана пријема одлуке. Захтев за заштиту права
подноси се Републичкој Комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, а предаје
наручиоцу преко Одељења за јавне набавке, непосредно или препорученом поштом. Примерак
захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој Комисији за заштиту права
у поступцима јавних набавки. Уз поднети захтев прилаже се доказ о уплати административне таксе
у износу од 40.000,00 дин. на текући рачун Буџета Републике Србије бр. 840 – 74 222 1843 – 57,
шифра 133, позив на број 97 – 50 – 016.

ДИРЕКТОР ШКОЛЕ
м.п.
____________________________

Бр: 01-627
Датум: 12.04.2018. године
Крагујевац
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Основна школа «Трећи крагујевачки батаљон» коју заступа мр Слободан Живановић, директор, ул.
Јесењинова 17, на основу члана 107. и члана 108. Закона о јавним набавкама («Службени гласник
РС» бр.68/15), и Извештаја Комисије за јавну набавку бр. 01-583, од 04.04.2018. године доноси
ОДЛУКУ
о додели уговора
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ: _ПАРТИЈА БР.4 МЛЕКО И МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ
1. На предлог Комисије за јавну набавку, уговор се додељује понуђачу:
„LAZARUS“ D.O.O. , ул. Колубарска бр. 2,из Крагујевца, ПИБ:106940286 , М.број: 20710039,
у свему према понуди број 01-575, од 04.04. 2018. године
2. Основни елементи понуде:
„LAZARUS“ D.O.O. , ул. Колубарска бр. 2,из Крагујевца, ПИБ:106940286 , М.број: 20710039
Основни елементи понуде:
-цена:18.944.45 динара + ПДВ:1.894.44 динара Укупно 20.838.89 динара;
-Услови плаћања: у року од 45 дана од дана испоруке предметних добара;;
-Рок испоруке: 1 дан од дана пријема наруџбине.
-Период непроменљивости цене добара: 30 дана од дана почетка реализације уговора
- Место и начин испоруке: франко магацин наручиоца
-Рок важења понуде: 30 дана, од дана отварања понуде
О б р а з л о ж е њ е
Позив за достављање понуда објављен је, дана 25.03.2016. године на Порталу јавних набавки,
(portal.ujn.gov.rs), интернет страници наручиоца (www.trecikb.edu.rs) . Рок за достављање понуда
био је 04.04.2016. године до 12.00 часова. Благовремено су приспеле понуде:
1. „LAZARUS“ D.O.O., Крагујевац
Јавно отварање понуде у присуству овлашћених представника понуђача извршено је 04.04.2018. год.
у 12.30 часова. Поступак јавног отварања понуда спроведен је од стране Комисије за јавне набавке.
На спроведени поступак није било примедби.
Подаци из извештаја о стручној оцени понуде:
а) Подаци из плана набавке: број јавне набавке 1.1.3/2018;
- износ планираних средстава: 2.200.000,00 динара (без урачунатог ПДВ-а);
- подаци о апропријацији у финансијском плану :
економска класификација 428821;
- процењена вредност_220.000,00 динара (без урачунатог ПДВ-а);
- врста поступка: поступак јавне набавке мале вредности;
- оквирни датум покретања поступка : 08.04. 2018. године;
- оквирни датум закључења уговора : 20.04. 2018. године
- оквирни датум извршења уговора : 2019. године;
- разлог и оправданост јавне набавке: Набавка се спроводи ради обављања редовних активности
школе;
- начин утврђивања процењене вредности: утврђена је на основу анализе рачуна предходне 3
године, добијеним информацијама о тренутним ценама и проценту пораста цена на тржишту
(5,5% годишње);
б) Спроведен је поступак јавне набавке мале вредности на основу члана 39. став 1. Закона о јавним
набавкама («Службени гласник РС» број 68/15);

1. ‘’ LAZARUS“ D.O.O., Крагујевац, Колубарска бр. 2, ПИБ: 106940286, М.број: 20710039;
Основни елементи понуде:

-цена:18.944,45 динара + ПДВ: 1.894,45 динара Укупно: 20.838,89 динара;
-Услови плаћања: у року од 30 дана од дана испоруке предметних добара;;
-Рок испоруке: 1 дан од дана пријема наруџбине.
-Период непроменљивости цене добара: 30 дана од дана почетка реализације уговора
-Рок важења понуде: 30 дана, од дана отварања понуде

У поступку стручне оцене понуда Комисија за јавну набавку је констатовала:
I
1.

„LAZARUS“ D.O.O., Крагујевац
Понуда је прихватљива.

II
На основу критеријума Најнижа понуђена цена Комисија је утврдила ранг понуђача:
1. „LAZARUS“ D.O.O.
На основу напред наведеног донета је одлука као у диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА
Понуђач који сматра да су му доношењем одлуке о додели уговора повређена права, може да
покрене поступак за заштиту права у року од 5 дана од дана пријема одлуке. Захтев за заштиту права
подноси се Републичкој Комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, а предаје
наручиоцу преко Одељења за јавне набавке, непосредно или препорученом поштом. Примерак
захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој Комисији за заштиту права
у поступцима јавних набавки. Уз поднети захтев прилаже се доказ о уплати административне таксе
у износу од 40.000,00 дин. на текући рачун Буџета Републике Србије бр. 840 – 74 222 1843 – 57,
шифра 133, позив на број 97 – 50 – 016.

ДИРЕКТОР ШКОЛЕ
м.п.
_______________________
Бр: 01-628
Датум: 12.04.2018. године
Крагујевац

Основна школа «Трећи крагујевачки батаљон» коју заступа мр Слободан Живановић, директор, ул.
Јесењинова 17, на основу члана 107. и члана 108. Закона о јавним набавкама («Службени гласник
РС» бр.68/15), и Извештаја Комисије за јавну набавку бр. 01-583, од 04.04.2018. године доноси

ОДЛУКУ
о додели уговора

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ: _ПАРТИЈА БР.5 СВЕЖЕ ВОЋЕ И ПОВРЋЕ
1. На предлог Комисије за јавну набавку, уговор се додељује понуђачу:
„LAZARUS“ D.O.O. , ул. Колубарска бр. 2,из Крагујевца, ПИБ:106940286 , М.број: 20710039,
у свему према понуди број 01-575, од 03.04. 2016. године
2. Основни елементи понуде:
„LAZARUS“ D.O.O. , ул. Колубарска бр. 2,из Крагујевца, ПИБ:106940286 , М.број: 20710039
Основни елементи понуде:
-цена:81.054,00 динара + ПДВ:8.106,39 динара Укупно 89.160,39 динара;
-Услови плаћања: у року од 45 дана од дана испоруке предметних добара;;
-Рок испоруке: 1 дан од дана пријема наруџбине.
-Период непроменљивости цене добара: 30 дана од дана почетка реализације уговора
- Место и начин испоруке: франко магацин наручиоца
-Рок важења понуде: 30 дана, од дана отварања понуде

О б р а з л о ж е њ е
Позив за достављање понуда објављен је, дана 25.03.2016. године на Порталу јавних набавки,
(portal.ujn.gov.rs), интернет страници наручиоца (www.trecikb.edu.rs) . Рок за достављање понуда
био је 04.04.2016. године до 12.00 часова. Благовремено су приспеле понуде:
1. “Божоловић Луксор”
2. „ПГ Недељковић “ Пласковац
3. „LAZARUS“ D.O.O., Крагујевац
Јавно отварање понуде у присуству овлашћених представника понуђача извршено је 04.04.2018. год.
у 12.30 часова. Поступак јавног отварања понуда спроведен је од стране Комисије за јавне набавке.
На спроведени поступак није било примедби.
Подаци из извештаја о стручној оцени понуде:
а) Подаци из плана набавке: број јавне набавке 1.1.3/2018;
- износ планираних средстава: 2.200.000.00 динара (без урачунатог ПДВ-а);
- подаци о апропријацији у финансијском плану :
економска класификација 428821;
- процењена вредност:140.000,00 динара (без урачунатог ПДВ-а);
- врста поступка: поступак јавне набавке мале вредности;
- оквирни датум покретања поступка : 08.04. 2018. године;
- оквирни датум закључења уговора : 20.04. 2018. године
- оквирни датум извршења уговора : 2019. године;
- разлог и оправданост јавне набавке: Набавка се спроводи ради обављања редовних активности
школе;

- начин утврђивања процењене вредности: утврђена је на основу анализе рачуна предходне 3
године, добијеним информацијама о тренутним ценама и проценту пораста цена на тржишту
(5,5% годишње);
б) Спроведен је поступак јавне набавке мале вредности на основу члана 39. став 1. Закона о јавним
набавкама («Службени гласник РС» број 68/15);

Основни елементи понуда :
1. „BOŽILOVIĆ - LUXOR“ d.o.o. Свилајнац, ул. Стевана Синђелића бр. 148, ПИБ: 104633130,
М.број: 20200804;
Основни елементи понуде:
-цена: 91.750,00 динара + ПДВ:9.175,00 динараУкупно: 100.925,00 динара;
-Услови плаћања: у року од 15 дана од дана испоруке предметних добара;;
-Рок испоруке: 1 дан од пријема наруџбине
-Рок важења понуде: 30 дана од дана отварања понуде.
2. „ПГ Недељковић “ ., Пласковиац,
Основни елементи понуде:
-цена : 86.350.00 динара + ПДВ: 8.635,00динара Укупно: 94.985,00 динара;
-Услови плаћања: у року од 30 дана од дана испоруке предметних добара;
-Рок испоруке: 1 дан од дана пријема наруџбине
-Рок важења понуде: 31 дан од дана отварања понуде
- рок непроменљивости цена добара: 30 дана од дана почетка реализације уговора
3. „LAZARUS“ D.O.O., Крагујевац, Колубарска бр. 2, ПИБ: 106940286, М.број: 20710039;
Основни елементи понуде:
-цена: 81.054,00 динара + ПДВ: 8.106,39 динара Укупно: 89.160,39 динара;
-Услови плаћања: у року од 30 дана од дана испоруке предметних добара;;
-Рок испоруке: 1 дан од дана пријема наруџбине.
-Период непроменљивости цене добара: 30 дана од дана почетка реализације уговора
-Рок важења понуде: 30 дана, од дана отварања понуде

У поступку стручне оцене понуда Комисија за јавну набавку је констатовала:
I
1.

„BOŽILOVIĆ - LUXOR“
Понуда је прихватљива.

2.

„ПГ Недељковић “ Пласковац
Понуда је прихватљива.
„LAZARUS“ D.O.O., Крагујевац
Понуда је прихватљива.

3.

II

На основу критеријума Најнижа понуђена цена Комисија је утврдила ранг понуђача:
1. „LAZARUS“ D.O.O.
2. „ПГ Недељковић “ Пласковац
3. „BOŽILOVIĆ - LUXOR“
На основу напред наведеног донета је одлука као у диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА
Понуђач који сматра да су му доношењем одлуке о додели уговора повређена права, може да
покрене поступак за заштиту права у року од 5 дана од дана пријема одлуке. Захтев за заштиту права
подноси се Републичкој Комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, а предаје
наручиоцу преко Одељења за јавне набавке, непосредно или препорученом поштом. Примерак
захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој Комисији за заштиту права
у поступцима јавних набавки. Уз поднети захтев прилаже се доказ о уплати административне таксе
у износу од 40.000,00 дин. на текући рачун Буџета Републике Србије бр. 840 – 74 222 1843 – 57,
шифра 133, позив на број 97 – 50 – 016.

ДИРЕКТОР ШКОЛЕ
м.п.
_______________________
Бр: 01-629
Датум: 12.04.2018. године
Крагујевац

Основна школа «Трећи крагујевачки батаљон» коју заступа мр Слободан Живановић, директор, ул.
Јесењинова 17, на основу члана 107. и члана 108. Закона о јавним набавкама («Службени гласник
РС» бр.68/15), и Извештаја Комисије за јавну набавку бр. 01-583, од 04.04.2018. године доноси
ОДЛУКУ
о додели уговора
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ: _ПАРТИЈА БР. 6 РИБА И ПРОИЗВОДИ ОД РИБЕ
1. На предлог Комисије за јавну набавку, уговор се додељује понуђачу:
„РИБАРНИЦА МАРКОВИЋ “ , ул. Градимира Младеновића 13 ,из Крагујевца,
ПИБ:101508227 , М.број: 55469709, у свему према понуди број 01-579, од 04.04. 2018. године
2. Основни елементи понуде:
„РИБАРНИЦА МАРКОВИЋ“ , ул Градимира Младеновића 13 из Крагујевца, ПИБ: 101508227,
М.број: 55469709,
Основни елементи понуде:
-цена:43.500,00 динара + ПДВ:0,00 динара Укупно 43.500,00 динара;
-Услови плаћања: у року од 45 дана од дана испоруке предметних добара;;
-Рок испоруке: 1 дан од дана пријема наруџбине.
-Период непроменљивости цене добара: 30 дана од дана почетка реализације уговора
- Место и начин испоруке: франко магацин наручиоца
-Рок важења понуде: 30 дана, од дана отварања понуде
О б р а з л о ж е њ е
Позив за достављање понуда објављен је, дана 22.03.2018. године на Порталу јавних набавки,
(portal.ujn.gov.rs), интернет страници наручиоца (www.trecikb.edu.rs) . Рок за достављање понуда
био је 04.04.2016. године до 12.00 часова. Благовремено су приспеле понуде:
1. „БОЖИЛОВИЋ ЛУКСОР“ Д.О.О Свилајнац
2. „Рибарница МАрковић “ ., Крагујевац
Јавно отварање понуде у присуству овлашћених представника понуђача извршено је 04.04.2018. год.
у 12.30 часова. Поступак јавног отварања понуда спроведен је од стране Комисије за јавне набавке.
На спроведени поступак није било примедби.
Подаци из извештаја о стручној оцени понуде:
а) Подаци из плана набавке: број јавне набавке 1.1.3/2018;
- износ планираних средстава: 2.200.000,00 динара (без урачунатог ПДВ-а);
- подаци о апропријацији у финансијском плану :
економска класификација 428821;
- процењена вредност:_220.000,00_ динара (без урачунатог ПДВ-а);
- врста поступка: поступак јавне набавке мале вредности;
- оквирни датум покретања поступка : 08.04. 2018. године;
- оквирни датум закључења уговора : 20.04. 2018. године
- оквирни датум извршења уговора : 2019. године;
- разлог и оправданост јавне набавке: Набавка се спроводи ради обављања редовних активности
школе;
- начин утврђивања процењене вредности: утврђена је на основу анализе рачуна предходне 3
године, добијеним информацијама о тренутним ценама и проценту пораста цена на тржишту
(5,5% годишње);
б) Спроведен је поступак јавне набавке мале вредности на основу члана 39. став 1. Закона о јавним
набавкама («Службени гласник РС» број 68/15);

Основни елементи понуда :
1. „BOŽILOVIĆ - LUXOR“ d.o.o. Свилајнац, ул. Стевана Синђелића бр. 148, ПИБ: 104633130
М.број: 20200804;
Основни елементи по
-цена: 44.100,00_ динара + ПДВ: 5.700,00 динара Укупно: 49.800,00 динара;
-Услови плаћања: у року од 15 дана од дана испоруке предметних доба
-Рок испоруке: 1 дан од пријема наруџбине
-Рок важења понуде: 30 дана од дана отварања понуде.
2. „Рибарница Марковић“., Крагујевац, Градимира Младеновића 13 , ПИБ: 101508227, М.број:
55469709
Основни елементи понуде:
-цена: 43.500,00 динара + ПДВ:_____0,00 ____ динара Укупно:43.500,00 динара;
-Услови плаћања: у року од 30 дана од дана испоруке предметних добара;;
-Рок испоруке: 1 дан од дана пријема наруџбине.
-Период непроменљивости цене добара: 30 дана од дана почетка реализације уговора
-Рок важења понуде: 30 дана, од дана отварања понуде
У поступку стручне оцене понуда Комисија за јавну набавку је констатовала:

1.
2.

I
„BOŽILOVIĆ - LUXOR“ Д.О.О., Свилајнац
Понуда је прихватљива.
„Рибарница Марковић“ ., Крагујевац
Понуда је прихватљива.

II
На основу критеријума Најнижа понуђена цена Комисија је утврдила ранг понуђача:
1. „Рибарница Марковић“ Крагујевац
2. „BOŽILOVIĆ - LUXOR“ Д.О.О.
На основу напред наведеног донета је одлука као у диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА
Понуђач који сматра да су му доношењем одлуке о додели уговора повређена права, може да
покрене поступак за заштиту права у року од 5 дана од дана пријема одлуке. Захтев за заштиту права
подноси се Републичкој Комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, а предаје
наручиоцу преко Одељења за јавне набавке, непосредно или препорученом поштом. Примерак
захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој Комисији за заштиту права
у поступцима јавних набавки. Уз поднети захтев прилаже се доказ о уплати административне таксе
у износу од 40.000,00 дин. на текући рачун Буџета Републике Србије бр. 840 – 74 222 1843 – 57,
шифра 133, позив на број 97 – 50 – 016.
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