
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Број: 8/3-10 

 Дана: 09.06.2020.год. 

 

 На основу Извештаја о 

Техничке школе у Књажевцу, д

 

 

 

 

 

Набавку 120 тона угља

“Огрев Стаменковић”, ул.Стано

Са изабраним понуђачем

по истеку рока за подношење за

 

 

 

 

Дана 12.05.2020.год. 

вредности за набавку добара 

Наручилац је по позиву за под

Порталу јавних набавки и са

стручну оцену.  

 

Налаз комисије: Благов

1 (једна) понуда и то: 

 

1. Назив понуђача: Oгр

        Број понуде: 8/3-7A

        Понуђена цена: Пар

              Пар

        Документација/Уоче

 

 

• Критеријум за до

 

 

 

 

 

аја о стручној оцени понуда  бр.8/3-9 од 05.06.

вцу, доноси 

О   Д   Л   У   К   У 

о додели уговора 

 угља и 50 прм огревног дрва, реализовати 

.Станоја Гачића бб, Зајечар.  

чем, закључити уговор о регулисању међусо

ење захтева за заштиту права понуђача. 

Образложење 

 

од. Техничка школа је покренула поступак

обара – енергенти (угаљ и огревно дрво) за

за подношење понуда бр.8/3-5 од 21.05.2020.г

 и сајту школе, благовремено примио 1 (jeд

Благовремено, до дана 03.06.2020.године у 12:0

Oгрев Стаменковић ДОО, ул.Станоја Гачића 

7A партија 1 и 2 

а: Партија 1 -  10.500,00 без ПДВ-а; 12.600,00 са

Партија 2 – 4.000 без ПДв-а; 4.400,00 са ПДВ

а/Уочени недостаци: потпуна/нема 

 за доделу уговора: најнижа понуђена цена. 

ТЕХНИЧКА Ш
Књажевац  19350 , 

Tel: 

e-mail 

http://tehnickaskolaknjaz

05.06.2020.године, директор 

вати код понуђача Д.О.О. 

усобних права и обавеза 

тупак јавне набавке мале 

во) за шк.2020/21 годину. 

.године, објављеном на 

jeдну) понуду и обавио 

у 12:00 часова примљена је 

ачића бб, Зајечар 

,00 са ПДВ-ом по тони 

 ПДВ- ом по метру 

КА ШКОЛА 
50 , Карађорђева 52  
Tel: 019/730-350, 250-275  

ail : tehknjaz@gmail.com   

njazevac.wordpress.com/ 

 



 

 

Разматрајући понуду и применом наведеног критеријума за доделу уговора, комисија за 

јавну набавку енергената је утврдила да је понуђач Огев Стаменковић дао благовремену, 

одговарајућу и прихватљиву понуду и цену која је у складу са процењеном вредношћу набавке 

и да су испуњени сви услови (обавезни и додатни) тражени у конкурсној документацији,  

На основу свега изнетог, Комисија за јaвну набавку предлаже директору школе да уговор о 

снабдевању енергентима додели понуђачу Огрев Стаменковић ДОО из Зајечара. 

 

С обзиром на то да је поднета само једна понуда и да је критеријум за избор 

најповољнијег понуђача био најнижа понуђена цена, директор је на основу извештаја о 

стручној оцени понуда и увида у записник комисије о отварању понуда, донео одлуку као у 

диспозитиву. 

 

 Одлуку о додели уговора објавити на Порталу јавних набавки и на школској интернет 

страници. 

Рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од објављивања одлуке о додели 

уговора на Порталу јавних набавки. Поднети захтев не задржава даље активности наручиоца у 

поступку јавне набавке. Такса за подношење захтева износи 60.000 динара и уплаћује се на 

рачун буџета Републике Србије. 

 

 

 

                 

Директор 

Жикић Љиљана 
 


