ОШ „Вук Караџић“
Бачка Паланка
Доситејева 3
Датум: 10.09.2018.
Бр: 293/18
На основу чл. 108. став 1. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“ бр. 124/12,
4/15, 68/15) доноси се
ОДЛУКA
о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности
редни бр. 3/2018
Уговор о јавној набавци мале вредности – набавка услуга - извођење екскурзије за ученике 68.разрeда по спроведном поступку јавне набавке мале вредности бр. 3/2017 додељује се понуђачу:
Ота Дунав доо Бачка Паланка за партију 1, 2 и 3.
Образложење
Наручилац је дана 20.08.2018. донео Одлуку о покретању поступка јавне набавкe мале вредности
– за набавку услуга – извођење екскрузије за ученике 6- 8.разреда, редни број набавке 3/2018.
Предметна набавка спроводи се у постуку набавке мале вредности. Позив за подношње понуда
објављен је истовремено са конкурсном документацијом дана 22.08.2018 . на Порталу јавних набавки и
интернет страници наручиоца.
Процењена вредност јавне набавке: 2.386.550,00 дин.
Укупан број приспелих понуда – 2
Поступак отварања је спроведен данa 03.09. 2018. у просторијама наручиоца ОШ „Вук Караџић“
Доситејева 3. Записником је констатовано да су благовремeно, до истека рока за подношење понуда
дана 03.09.2018. до 13.00 часова пристигла су понуде следећих понуђача:
-

National travel doo Valjevo

-

Ота Дунав доо Бачка Паланка

После стручне оцене понуде, предлаже се наручиоцу да уговор о јавној набавци – набавка
услуга- извођење екскрузије за ученикe 6-8 . разреда, с обзиром на критеријум најнижа понуђена цена додели понуђачу:
Ота Дунав доо Бачка Паланка
Матични број: 08617546
ПИБ: 100495319
са понудом заведеном под бр. 282/18 од 03.09.2018.
Изабрани понуђач набавку извршава самостално

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог именоване Комисије за јавну набавке, те је на
основу законског овлашћења донео одлуку о додели уговора како је наведено у диспозитиву одлуке.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке понуђач може наручиоцу поднети захтев за заштиту права у року од 5 дана од
дана објаве на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

Одговорно лице наручиоца
Сања Ралић

