На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник“, бр.
124/2012, 14/2015 и 68/2015) директор Школе са домом за ученике оштећеног слуха
и говора „11. мај“ у Јагодини доноси
О Д Л У К У
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ
1. На основу спроведеног отвореног поступка за јавну набавку добара:
намирница и других прехрамбених производа бр. ЈН-01/2017, партија 10 –
безалкохолна пића , објављеног на Порталу јавних набавки и интернет страници
наручиоца www.11maj.edu.rs од 08.03.2017. године и на Порталу службених
гласила РС и база прописа, као и извештаја Комисије за јавну набавку бр. 239 од
11.04.2017. године, одлучено је да се изабере понуда ДОО „Алфа“ Јагодина.
2. У поступку јавне набавке пристигле су три исправне и одговарајуће
понуде којима је додељен одговарајући број пондера применом критеријума из
конкурсне документације, и то:
Број под којим је понуда заведена:
Назив или шифра понуђача:
Понуђена цена и евентуални попусти:
Услови плаћања:
Важност понуде:
Рок испоруке:
Стручне референце:

02-284/3
ДОО “Божиловић-Луксор” Свилајнац
163.570,00 дин. (без ПДВ-а) .........................................37,06
45 дана ..............................................................................2,00
90 дана ..... .........................................................................0,00
одмах ..............................................................................13,00
......... ..................................................................................0,00
УКУПНО........................................................................52,06

Број под којим је понуда заведена:
Назив или шифра понуђача:
Понуђена цена и евентуални попусти:
Услови плаћања:
Важност понуде:
Рок испоруке:
Стручне референце:

02-284/4
ДОО „Алфа“ Јагодина
123.700,00 дин. (без ПДВ-а) .........................................49,00
45 дана вирманом .............................................................2,00
91 дан ..............................................................................26,00
одмах по пријему захтева .............................................13,00
............................................................................... 10,00
УКУПНО .....................................................................100,00

Број под којим је понуда заведена:
Назив или шифра понуђача:
Понуђена цена и евентуални попусти:
Услови плаћања:
Важност понуде:
Рок испоруке:
Стручне референце:

02-284/5
СТР „Михајловић“ Параћин
126.800,00 дин. (без ПДВ-а) .........................................47,80
45 дана уплатом на текући рачун ...................................2,00
91 дан ..............................................................................26,00
одмах по пријему захтева .............................................13,00
................................................................................. 0,00
УКУПНО .......................................................................88,80

3. Одлуку доставити понуђачима који су учествовали у поступку јавне
набавке из тачке 1. ове одлуке у року од три дана од дана њеног доношења.

4. Против ове одлуке може се поднети захтев за заштиту права понуђача у
року од десет дана од дана објављивања на Порталу јавних набавки.
У Јагодини,
12.04.2017. године

Директор школе
_____________________
Драгана Ковачевић

