Брпј: 87/9-20
Датум: 27.03.2020.г.

На пснпву шлана 108. Закпна п јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15
и 68/15) и Извещтаја са струшнпм пценпм ппнуда брпј 87/8-20 пд 27.03.2020.г. гпдине, директпрка
Гимназије „Јан Кплар“ са дпмпм ушеника у Башкпм Петрпвцу, дпнела је :

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА
у ппступку јавне набавке мале вреднпсти 3/20

Угпвпр п јавнпј набавци мале вреднпсти радпва – рекпнструкција сппртскпг терена за
кпщарку/пдбпјку дпдељује се ппнуђашу „МАРАТОН ЛДН“ Д.О.О. Мачванска Митрпвица.
Одлуку пбјавити на Ппрталу јавних набавки и на интернет страници щкпле у рпку пд три
дана пд дана дпнпщеоа исте.
О б р а з л п ж е о е:
Нарушилац је дана 10.03.2020.г. дпнеп Одлуку п ппкретаоу ппступка јавне набавке мале
вреднпсти бр. 87/1-20 за јавну набавку радпва - набавка радпва на рекпнструкцији сппртскпг
терена за кпщарку/пдбпјку (ОРН-45236119 радпви на пбнављаоу сппртских терена).
За наведену јавну набавку нарушилац је пбјавип ппзив за ппднпщеое ппнуда на Ппрталу
јавних набавки и на сајту www.jankollar.org.
Дп истека рпка за ппднпщеое ппнуда тј. дп 25.03.2020.г. дп 11.00 ш. је пристигла једна
ппнуда.
Накпн птвараоа ппнуда Кпмисија за јавне набавке је приступила струшнпј пцени ппнуда и
сашинила извещтај п истпм. У Извещтају п струшнпј пцени ппнуда бр.87/8-20 Кпмисија за јавне
набавке је кпнстатпвала следеће:
1.Предмет јавне набавке:
Предмет јавне набавке мале вреднпсти су радпви – рекпнструкција сппртскпг терена за
кпщарку/пдбпјку.
2.Прпцеоена вреднпст јавне набавке:
Прпцеоена вреднпст јавне набавке изнпси 2.916.665,00 динара, без ппреза на дпдату вреднпст.
3) Оснпвни ппдаци п ппнуђашима
У јавнпј набавци мале вреднпсти радпва – рекпнструкција сппртскпг терена за кпщарку/пдбпјку,
ппнуду су ппднели следећи ппнуђаши:
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Ппслпвнп име:

„МАРАТОН ЛДН“ Д.О.О.

Скраћенп ппслпвнп име:

„МАРАТОН ЛДН“

Правна фпрма:

Привреднп друщтвп

Седищте:Машванска
Митрпвица

Опщтина:

Местп:

Улица и брпј:

Машванска
Митрпвица

Машванска
Митрпвица

Лале
Станкпвића
бр. 20а

4) Ппнуде кпје су пдбијене, разлпге за оихпвп пдбијаое и ппнуђену цену тих ппнуда:
није билп таквих ппнуда
5) Нашин примене метпдплпгије дпделе ппндера
Дпдела ппндера изврщена је схпднп метпдплпгији утврђенпј Кпнкурснпм дпкументацијпм, такп
да је ппнуђаш кпји је дпставип пдгпварајућу и прихватљиву ппнуду пцеоиван применпм
критеријума најнижа ппнуђена цена.
Кпмисија за јавну набавку сашинила је ранг листу ппнуђаша кпји су дпставили прихватљиве и
пдгпварајуће ппнуде.
Ранг листа:
1.“МАРАТОН ЛДН“ д.п.п. Машванска Митрпвица, Лале Станкпвића 20а.
6) назив ппнуђаша кпме се дпдељује угпвпр:
Ппнуђаш кпме се дпдељује угпвпр је „МАРАТОН ЛДН“ Д.О.О. МАЧВАНСКА МИТРОВИЦА, ЛАЛЕ
СТАНКОВИЋА 20А.
С пбзирпм на све напред наведенп, Нарушилац је на пснпву пвлащћеоа из шлана 108. став 1.
Закпна п јавним набавкама дпнеп пдлуку кап у дисппзитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Прптив пве пдлуке ппнуђаш мпже ппднети Нарушипцу захтев за защтиту права у рпку пд 5 дана пд
дана пријема исте.
Захтев за защтиту права мпже да ппднесе ппнуђаш, пднпснп заинтереспванп лице (у даљем
тексту:ппднпсилац захтева).
Захтев за защтиту права ппднпси се нарушипцу, а кппија се истпвременп дпставља Републишкпј
кпмисији.
Ппднпсилац захтева је дужан да на рашун бучета Републике Србије уплати таксу у изнпсу пд 60.000
динара (брпј жирп-рашуна 840-742221843-57, сврха: републишка административна такса са
назнакпм набавке на кпју се пднпси, кприсник: бучет Републике Србије) и дпказ прилпжи
Нарушипцу.

Јармила Врбпвски
в.д.директпра гимназије

