РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГИМНАЗИЈА
Смедерево
Улица Слободе бр. 3
Број: 1345
Датум: 16.8.2018.

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“,
број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и члана 68. Статута Гимназије у Смедереву, директор
Гимназије у Смедереву, донео је

О Д Л У К У О ДОДЕЛИ УГОВОРА
1. У јавној набавци услуга мале вредности број 3/2018 – превоз запослених у Гимназији у
Смедереву за школску 2018/2019. годину, уговор се додељује понуђачу СП ЛАСТА АД
БЕОГРАД, БЕОГРАД, АУТОПУТ БЕОГРАД-НИШ БР. 4.
2. Вредност јавне набавке која се уговара износи 56.004,54 динара месечно без пореза на
додату вредност.
3. Средства из тачке 2. ове Одлуке реализоваће се делом на основу Одлуке о буџету града
Смедерева за 2018. годину, а делом на основу Одлуке о буџету града Смедерева за 2019.
годину
4. За реализацију тачке 3. задужује се служба рачуноводства.
.
Образложење
Одлуком директора Гимназије у Смедереву број 1202 од 20.7.2018. године, покренут је
поступак јавне набавке услуге мале вредности број 3/2018 чији је предмет услуга превоза
запослених у Гимназији у Смедереву - градски, приградски и међуградски саобраћај за школску
2018/2019. годину.
Процењена вредност јавне набавке услуге мале вредности број 3/2018 - превоз запослених у
Гимназији у Смедереву за школску 2018/2019. годину, износи 770.000,00 динара без пореза на
додату вредност.
На основу података службе рачуноводства расположива средства за наведену намену налазе
се на субаналитичком конту 413151 – превоз на посао и са посла (маркице).
У складу са процењеном вредношћу и расположивим средствима, сходно члану 39. Закона о
јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015) за предметну јавну набавку је
покренут поступак јавне набавке услуге мале вредности.
Благовремено, тј. до дана 15.8.2018. године до 1200 часова за јавну набавку услуге мале
вредности број 3/2018 – превоз запослених у Гимназији у Смедереву за школску 2018/2019.

годину, понуду је доставио понуђач: СП ЛАСТА АД БЕОГРАД, БЕОГРАД, АУТОПУТ БЕОГРАДНИШ БР. 4., заводни број понуде 1236 од 15.8. 2018. године.
Неблаговремених понуда није било.
Комисија је констатовала да је одговарајућу и прихватљиву понуду доставио понуђач
СП ЛАСТА АД БЕОГРАД, БЕОГРАД, АУТОПУТ БЕОГРАД-НИШ БР. 4, са следећим
елементима:
Цена у динарима без Стопа
Цена у динарима са ПДВ-ом
ПДВ-а за 1 месец
ПДВ
за 1 месец
БР.
Релација

ГРАДСКАО53.105,00
ПРИГРАДСКИ
13
48.277,27
10%
САОБРАЋАЈ
5.
СМЕДЕРЕВО - КОВИН
7.200,00
1
6.545,45
10%
7.
ПЕРОНСКЕ КАРТЕ
1.300,00
2
1181,84
10%
УКУПНО
56.004,54
10%
61.605,00
Услови плаћања : одложено на 45 календарских дана по испостављеном рачуну.
1

С обзиром да је критеријум за доделу уговора, у складу са чланом 85. став 1. тачка 2. Закона о
јавним набавкама, «најнижа понуђена цена», Комисија за јавну набавку је констатовала да је СП
ЛАСТА АД БЕОГРАД, БЕОГРАД, АУТОПУТ БЕОГРАД-НИШ БР. 4, доставио прихватљиву
понуду, а као једини понуђач и најнижу цену за јавну набавку услуге мале вредности број 3/2018 превоз запослених у Гимназији у Смедереву - градски, приградски и међуградски саобраћај за
школску 2018/2019. годину.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права
у року од 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. Захтев за заштиту права
подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Директор
_______________________
Александар Маринковић

