Књажевачка гимназија
Адреса: Карађорђева 16
Број одлуке: 01-62/1-12
Датум: 28.04.2017. године
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број
124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја Комисије за јавне набавке од бр.01-62/1-11 од
19.04.2017. године , директор Књажевачке гимназије Жарко Цветковић, доноси:

ОДЛУКУ
о додели уговора
Додељује се Уговор о јавној набавци добара- енергената(угаљ,огревно дрво и брикети)
за партију 1 понуђачу „Огрев-Стаменковић“ д.о.о. ул Станоја Гачића б.б. из Зајечара, за партију
2 и партију 3 групи понуђача“Мицевски-огрев“ д.о.о. ул.Булевар Немањића 58/19 и
„Енергоцентар Плус“ ул.Топлички партизански одред б.б. из Ниша.
.

Образложење
Наручилац је дана 27.03.2017. донео одлуку о покретању поступка јавне набавке мале
вредности бр.01-62/1-1 за јавну набавку добара- енергенти (угаљ, огревно дрво и брикети).
Позив за подношење понуда-конкурсна документација објављена је на Порталу јавних набавки
дана 05.04.2017. године, као и на интернет страници Књажевачке гимназије.
Након спроведеног поступка отварања понуда Комисија за спровођење предметне јавне
набавке је приступила стручној оцени понуда и сачинила извештај о истом.
У извештају о стручној оцени понуда бр. 01-62/1-11 од 19.04.2017. године, Комисија за јавне
набавке је констатовала следеће:
1. Предмет јавне набавке су добра: Енергент (угаљ, огревно дрво и брикети)
Редни број јавне набавке: 01/2017

2. Подаци о јавној набавци:
Предмет јавне набавке је набавка енергената 70 тона угља, 60 м3 огревног
дрвета и 6 тона брикета обликована је у три партије.
Предмет јавне набавке
Партија 1
Партија 2
Партија 3
Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

Набавка енергената 70 тона угља, 60м3
огревног дрвета и 6 тона брикета
Набавка енергента 6 тона угља
ОРН 09111100
Набавка енергента 60м3 огревног
дрвета
ОРН 03413000
Набавка енергента 6 тона брикета
ОРН 09111220

1.364.000,00 динара без ПДВ-а.

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)
за партију 1
Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)
за партију 2
Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)
за партију 3

980.000,00 динара без ПДВ-а
300.000,00 динара без ПДВ-а.
84.000,00 динара без ПДВ-а

2. Основни подаци о понуђачима и понудама:
Назив/име понуђача и адреса

Број под којим је
понуда заведена

„КРОНИД“ д.о.о.Булевар Немањића 67А,
Зона 1, лок.30Ф, 18000 Ниш
Група понуђача:
1.Мицевски огрев д.о.о., ул.Булевар Немањића

01-62/1-6

58/19 18000 Ниш

2.„ЕНЕРГОЦЕНТАР

01-62/1-7
ПЛУС“,

ул.Топлички

Датум и час пријема
понуде
18.04.2017. године у
08:00 часова
18.04.2017. године у
08:30 часова

партизански одред б.б. 18000 Ниш

Д.о.о. „ВЕСИМИЛ“ ул. Зајечарска бб 19341
Грљан
„Огрев- Стаменковић“ д.о.о. ул Станоја Гачића

01-62/1-8
01-62/1-9

б.б. 19000 Зајечар

18.04.2017. године у
09:30 часова
18.04.2017. године у
09:45 часова

Партија 1: Набавка 70 тона угља
Укупан број поднетих понуда: 4
Благовремене понуде: 4

1. Основни подаци о понуђачима и понудама:
Назив/име понуђача
„КРОНИД“ д.о.о..
Група понуђача:
1.Мицевски огрев д.о.о.
2.„ЕНЕРГОЦЕНТАР ПЛУС“
Д.о.о.. „ВЕСИМИЛ“
„Огрев Стаменковић“ д.о.о.

Број под којим је
понуда заведена
01-62/1-6
01-62/1-7
01-62/1-8
01-62/1-9

Датум и час пријема
понуде
18.04.2017. године у
08:00 часова
18.04.2017. године у
08:30 часова
18.04.2017. године у
09:30 часова
18.04.2017. године у
09:45 часова

2. Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово
одбијање:
Број под
којим је
понуда
заведена
/

Разлози за одбијање
понуде

Подносилац понуде

/

Понуђена цена
(без ПДВ-а)
/

/

3. Детаљно образложење начина утврђивања неуобичајено ниске цене ако је иста
разлог одбијања понуде: Нема
4. Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена
Ранг листа понуђача у случају примене критеријума најнижа понуђена цена:

Назив/име понуђача

Понуђена цена

Цена са ПДВ-ом

(без ПДВ-а)

1

„Огрев Стаменковић“ д.о.о.

630.000,00 дин.

756.000,00 дин.

2

„КРОНИД“ д.о.о..

636.000,00 дин.

763.560,00 дин.

3

Д.о.о.. „ВЕСИМИЛ“

644.000,00 дин.

772.800,00 дин.

4

Група понуђача:
1.Мицевски огрев д.о.о.
2. „ЕНЕРГОЦЕНТАР ПЛУС

684.040,00 дин.

820.848,00 дин.

5. Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија, после стручне оцене понуда, констатовала је да је најповољнија
понуда за партију 1, за набавку 70 тона угља понуђача „Огрев-Стамеменковић“ д.о.о.
ул.Станоје Гачића б.б. из Зајечара, са понуђеном ценом од 630.000,00 дин без ПДВ-а
односно 756.000,00 дин. са ПДВ-ом и предложила одговорном лицу наручиоца да
наведеном понуђачу додели уговор о јавној набавци добара-набавка угља.
Наручилац, Књажевачка гимназија, прихватио је предлог Комисије за спорођење
поступка јавне набавке мале вредности, те је на основу члана 108. став 1. Закона о
јавним набавкама донео Одлуку о додели уговора о јавној набавци добара-угља
понуђачу „„Огрев-Стамеменковић“ д.о.о из Зајечара.
6. Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача: Не

Партија 2: Набавка 60 м³ огревног дрвета
Укупан број понуда: 2
Благовремене понуде: 2
1. Основни подаци о понуђачима и понудама:
Назив/име понуђача
Група понуђача:
1.Мицевски огрев д.о.о.
2.„ЕНЕРГОЦЕНТАР ПЛУС
„Огрев Стаменковић“ д.о.о.

Број под којим је
понуда заведена

Датум и час пријема
понуде

01-62/1-7

18.04.2017. године у
08:30 часова

01-62/1-9

18.04.2017. године у
09:45 часова

Неблаговремене понуде: Није било
2. Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово
одбијање:
Број под
којим је
понуда
заведена
/

Подносилац понуде

Разлози за одбијање понуде

Понуђена цена
(без ПДВ-а)

/

/

/

3. Детаљно образложење начина утврђивања неуобичајено ниске цене ако је иста
разлог одбијања понуде: Нема
4. Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена
Ранг листа понуђача у случају примене критеријума најнижа понуђена цена:
Понуђена цена (без
ПДВ-а)

Понуђена цена (са
ПДВ-ом)

Група понуђача:
1. 1.Мицевски огрев д.о.о.
2.„ЕНЕРГОЦЕНТАР ПЛУС

201.840,00

222.024,00

2. „Огрев Стаменковић“ д.о.о.

228.000,00

250.800,00

Назив/ име понуђача

5. Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија, после стручне оцене понуда, констатовала је да је најповољнија
понуда за партију 2, за набавку 60м³ огревног дрвета групи понуђача „Мицевски
огрев“ д.о.о. и „ЕНЕРГОЦЕНТАР ПЛУС. из Ниша са понуђеном ценом од 201.840,00
дин и 222.024,00 дин са ПДВ-ом и предложила одговорном лицу наручиоца да
наведеном понуђачу додели уговор о јавној набавци добара-набавка огревног дрвета.
Наручилац, Књажевачка гимназија, прихватио је предлог Комисије за спорођење
поступка јавне набавке мале вредности, те је на основу члана 108.став 1. Закона о
јавним набавкама донео Одлуку о додели уговора о јавној набавци добара-огревног
дрвета групи понуђача „Мицевски огрев“ д.о.о. и „ЕНЕРГОЦЕНТАР ПЛУС из
Ниша.
6. Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача: Не

Партија 3: Набавка 6 тона брикета
1. Основни подаци о понуђачима и понудама:
Укупан број понуда:1
Благовремене понуде: 1

Назив/име понуђача
Група понуђача:
1.Мицевски огрев д.о.о.
2. „ЕНЕРГОЦЕНТАР ПЛУС

Број под којим је
понуда заведена

Датум и час пријема
понуде

01-62/1-7

18.04.2017. године у
08:30 часова

Неблаговремене понуде: Није било
2.Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово
одбијање:
Број под
којим је
понуда
заведена

Подносилац понуде

Разлози за одбијање понуде

Понуђена цена
(без ПДВ-а)

/

/

/

/

3. Детаљно образложење начина утврђивања неуобичајено ниске цене ако је иста
разлог одбијања понуде: Нема
4. Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена

Ранг листа понуђача у случају примене критеријума најнижа понуђена цена:

Назив/ име понуђача
Група понуђача:
1. 1.Мицевски огрев д.о.о.
2.„ЕНЕРГОЦЕНТАР ПЛУС

Понуђена цена (без Понуђена цена (са ПДВПДВ-а)
ом)
65.454,00

72.000,00

5. Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија, после стручне оцене понуда, констатовала је да је најповољнија
понуда за партију 3, за набавку 6 тона брикета групи понуђача „Мицевски огрев“
д.о.о. и „ЕНЕРГОЦЕНТАР ПЛУС. из Ниша са понуђеном ценом од 65.454,00 дин и
72.000,00 дин са ПДВ-ом и предложила одговорном лицу наручиоца да наведеном
понуђачу додели уговор о јавној набавци добара- набавка брикета.
Наручилац, Књажевачка гимназија, прихватио је предлог Комисије за спорођење
поступка јавне набавке мале вредности, те је на основу члана 108.став 1. Закона о
јавним набавкама донео Одлуку о додели уговора о јавној набавци добара-брикета
групу понуђача „Мицевски огрев“ д.о.о. и „ЕНЕРГОЦЕНТАР ПЛУС. из Ниша.
6. Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача: Не
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против ове одлуке понуђач може
поднети захтев за заштиту права
у року од 5 дана од дана објаве на Порталу јавних набавки.

ДИРЕКТОР
Жарко Цветковић

