Наручилац : Прва основна школа краља Петра II Ужице
Ул Димитрија Туцовића 171, 31 ооо Ужице
ЈН број 3/2017
Дел.број одлуке: 02-837
Датум: 13.11.2017. године
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( СЛ. Гласник број 124/2012, 14/2015 I 68/2015 ) и
Извештаја о стручној оцени за јавну набавку услуге извођења наставе у природи , екскурзија и излета за
ученике Прве основне школе краља Петра II Ужице дел.број 02- 836 од 13.11.2017. године директор
наручиоца доноси

Одлуку о додели уговора
у поступку јавне набавке за набавку услуга извођења наставе у природи , екскурзија и
излета ЈН број 3/2017
Додељује се уговор о јавној набавци за извођење наставе у природи ,екскурзија и излета ОРН 92000000 –
услуге у областима рекреације, културе и спорта; 5500000-услуге хотела, ресторана и и трговине на мало ;
63516000- услуге организације путовања ЈН број 3/2017:
Партија 1 услуге извођења излета за полазнике припремног предшколског програма у Београд
понуђачу Туристичка агенција "А супертурс“ Чачак, Улица Хајдук Вељкова 1, са најнижом понуђеном
ценом у износу од 2.116,67 без ПДВ-а, односно са најнижом укупно плативом ценом у износу од 2.200,00
динара ( са ПДВ ) по ученику:
Партија 2 услуге извођења наставе у природи за ученике првог разреда понуђачу Туристичка
агенција „А-супертурс“ Чачак Улица хајдук Вељкова 1 са најнижом понуђеном ценом од 14.345,00 динара
без ПДВ-а, односно са најнижом укупно плативом ценом у износу од 14.570,00 динара ( са ПДВ ) по
ученику;
Партија 3 услуге извођења наставе у природи за ученике другог разреда понуђачу Туристичка
агенција „Матовић“ доо Чачак ,Улица хајдук Вељкаова 6А са најнижом понуђеном ценом од 15.690,00
динара без ПДВ-а, односно са најнижом укупно плативом ценом у износу од 15.890,00 динара ( са ПДВ ) по
ученику
Партија 4 услуге извођења наставе у природи за ученике трећег разреда понуђачу Туристичка
агенција „А-супертурс“ Чачак Улица хајдук Вељкова 1 са најнижом понуђеном ценом од 14.965,00 динара
без ПДВ-а, односно са најнижом укупно плативом ценом у износу од 15.190,00 динара ( са ПДВ ) по
ученику;
Партија 6 услуге извођења екскурзије за ученике петог разреда понуђачу Туристичка агенција
„Матовић“ доо Чачак ,Улица хајдук Вељкова 6А са најнижом понуђеном ценом од 4.690,00 динара без
ПДВ-а, односно са најнижом укупно плативом ценом у износу од 4.890,00 динара по ученику;
.
Партија 7 услуге извођења екскурзије за ученике шестог разреда понуђачу Туристичка агенција
„Матовић“ доо Чачак ,Улица хајдук Вељкова 6А са најнижом понуђеном ценом од 5.070,00 динара без
ПДВ-а, односно са најнижом укупно плативом ценом у износу од 5.270,00 динара ( са ПДВ ) по ученику;
Партија 8 услуге извођења екскурзије за ученике седмог разреда понуђачу Туристичка агенција
„Матовић“ доо Чачак ,Улица хајдук Вељкова 6А са најнижом понуђеном ценом од 6.160,00 динара без
ПДВ-а, односно са најнижом укупно плативом ценом у износу од 6.360,00 динара по ученику;
Партија 9 услуге извођења екскурзије за ученике осмог разреда понуђачу Туристичка агенција
„Матовић“ доо Чачак ,Улица хајдук Вељкова 6А са најнижом понуђеном ценом од 11.080,00,динара без
ПДВ-а, односно са најнижом укупно плативом ценом у износу од 11.280,00 динара по ученику;
Партија 10 услуге извођења излета за ученике ИО Стапари и ИО Качер понуђачу Туристичка
агенција "А супертурс“ Чачак, Улица Хајдук Вељкова 1 са најнижом понуђеном ценом од 2.533,34 динара без
ПДВ-а, односно са најнижом укупно плативом ценом у износу од 2.700,00 динара ( са ПДВ ) по ученику;

Наручилац задржава право да обустави поступак јавне набавке и не закључи уговор ни са једним од
понуђача за поједину партију или за све партије које су наведене у ставу 1.тачка 1-10 ове Одлуке, из
разлога предвиђених у Упуству за реализацију екскурзије и наставе у природи у основној школи, које је
донео Министар просвете, науке и технолошког развоја а који се односе на потребан број ученика , односно
писмену сагласност родитеља за реализацију садржаја предвиђених Конкурсном документацијом за јавну
набавку број 3/2017.
Захтев за заштиту права уложен од стране понуђача на било коју партију из става 1 ове Одлуке не задржава
даље поступање по осталим партијама на које није уложен такав захтев.
Образложење
Одлуком број 02-765/1 од 11.10.2017. године, наручилац Прва основна школа краља Петра II Ужице
покренула је поступак јавне набавке услуга за извођење наставе у природи , екскурзија и излета за
полазнике припремног предшколског програма и ученике од првог до осмог разреда излета ОРН
92000000- услуге у областима рекреације, културе и спорта; 5500000-услуге хотела, ресторана;63516000услуге организације путовања – врста поступка Јавна набавка бр.3/2017 обликована у 10 партија.
Јавна набавка спроведена је у поступку јавне набавке –отворени поступак по позиву упућеном понуђачима
који је објављен на порталу управе за јавне набавке дана 19.10.201. године и на интернет страници
наручиоца www.prvaskola.com. Наручилац је у року за подношење понуда мењао конкурсну документацију
што је условило продужење рока за подношење понуда, па је наручилац објавио обавештење о продужењу
рока на порталу управе за јавне набавке и својој интернет страници дана 27.10.2017.године.
Поступак отварања понуда вођен је у просторијама наручиоца , који се налазе на адреси Ужице, Улица
Димитрија Туцовића 171, дана 06.11.2017. године од стране Комисије за јавну набавку
формиране
решењем Директора Школе број 02-765/2 дана 11.10.2017 године .
У остављеном року из конкурсне документације за достављање понуда , до дана 06.11.2017. године до 1200
пристигле су 4 понуде.
Комисија за јавне набавке је после отварања понуда спровела стручно оцењивање понуда и о томе
саставила извештај.
У Извештају о стручној оцени понуда број 02- 836 од 13.11.2017. године Комисија за јавне набавке је
констатовала следеће:

1. Предмет јавне набавке
Врста предмета јавне набавке : извођење наставе у природи , екскурзија и излета за ученике Прве основне
школе краља Петра II Ужице ОРН 92000000 - услуге у областима рекреације, културе и спорта; 5500000услуге хотела и ресторана и 63516000 услуге организације путовања
Јавна набавка је обликована у 10 партија и то:
Партија 1: Услуге извођења
излета
за полазнике припремног предшколског програмадестинација:Београд
Партија 2: Услуге извођења наставе у природи за ученике првог разреда- дестинација: Златибор
Партија 3: Услуге извођења наставе у природи за ученике другог разреда –дестинација: Тара
Партија 4 : Услуге извођења наставе у природи за ученике трећег разреда –дестинација: Врњачка Бања
Партија 5: Услуге извођења наставе у природи за ученике четвртог разреда –дестинација: -Аранђеловац
Партија 6: Услуге извођења дводневне екскурзије за ученике петог разреда –дестинација: УжицеКадињача,-Соко град- Тршић-Бања Ковиљача-Ваљево-Бранковина-Бања Врујци-Дивчибаре-ЈежевицаУжице

Партија 7 : Услуге извођења дводневне екскурзије за ученике шестог разреда- дестинација: : УжицеСмедерево- Виминацијум- Сребрно језеро-Ресавска пећина—манстир Манасија- Крагујевац-Ужице.
Партија 8: Услуге извођења екскурзије за ученике седмог разреда –дестинација: Ужице- Матарушка бањаЖича-Љубостиља- Ниш- Ђавоља варош-Пролом бања-Крушевац(црква Лазарица)-Ужице
Партија 9: Услуге извођења тродневне екскурзије за ученике осмог разреда –дестинација: УжицеБаљево-манастир Хопово-Сремски Карловци- Петроварадин- Нови Сад-Суботица-Палић-Нови СадЗрењанин-Идвор-Ковачица-Ужице.
Партија 10: Услуге извођења излета за ученике ИО Стапари и ИО Качер –дестинација: Врњачка Бања

Процењена вредност јавне набавке
Укупна процењена вредност јавне набавке из плана набавки је 10.000.000,00 без ПДВ.
Процењена вредност без ПДВ-а по партијама:
партија 195.250,15 динара;
партија 2 – 1.434.500,00 динара;
партија 3 - 1 823.258,8 динара ;
партија 4 – 1.786.293,36 динара ;
партија 5 - 1.289.846,65 динара ;
партија 6 – 620.605,02 динара ;
партија 7 – 710.754,12 динара ;
партија 8 – 783.218,73 динара ;
партија 9- 1.380.272,79 динара и
партија 10- 76.000,2 динара ( све без ПДВ-а ).

Напомињемо да ће укупна процењена вредност јавне набавке, као и процењена вредност партија бити
утврђена по спроведеном поступку изјашњавања од стране родитеља и иста зависи од броја ученика
корисника агенцијске услуге.
2. Основни подаци о понуђачима
У поступку је учествовало 4 понуђача и то:

Број

1.

2.
3.
4.

Назив
понуђача

ТА „Матовић“ Чачак, Хајдук
Вељкова 6А

Дел.бр.
наручиоца

Датум и час
пријема

02-816/2

02.11.2017 у 10,00

3,6,7,8,9

06.11.2017 у 11,30

1 И 10

ТА „Златан –превоз“ доо Ужице 02-820
Међај број 2
„Сим турс“ Ужице,Д.Туцовића
36 II
"А супертурс“ Чачак, Хајдук
Вељкова 1

Дел.бр.
понуђача

Партије за које
конкурише

02-821

06.11.2017 у 11,45

3,4,6,7,8,9

02-822

06.11.2017 у 11,50

1,2,3,4,6,7,8,9,10

3. Подаци о одбијеним понудама
3.1.
3.2.

Укупно је поднето 4 понуде
Називи понуђача чије су понуде одбијене , разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих

понуда:
Партија 1- извођење излета за ученике припремно предшколског програма-дестинација
Београд:
Одбија се понуда ТА“Златан превоз“ из Ужица -1368,00 динара, као непрохватљива , јер
Образац структуре цене (Образац бр.2) није попуњен у складу са Упуством за
попуњавање образаца структуре за све партије који је дат на страни 23.Конкурсне
документације у поглављу:Образац структуре цене са упуством како да се попуни, а што
представља битан недостатак понуде због немогућности упоређивања са другим
понудама.
Партија 10- извођење излета за ученике ИО Стапари и Качер -дестинација Врњачка Бања
:
Одбија се понуда ТА“Златан превоз“ из Ужица -1525,00 динара, као непрохватљива , јер
Образац структуре ценае (Образац бр.2) није попуњен у складу са Упуством за
попуњавање образаца структуре за све партије који је дат на страни 23.Конкурсне
документације у поглављу:Образац структуре цене са упуством како да се попуни, а што
представља битан недостатак понуде због немогућности упоређивања са другим
понудама.
Критеријум за оцењивање понуде
Критеријум за избор најповољније понуде у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена

4.

Ранг листа понуђача

5.1.Партија број 1 – излет за полазнике припремног предшколског програма у Београд
Комисија је примила 2 понуде ,од којих је само једна прихватљиве и то:
Р.бр

Назив понуђача

Дел.бр.
наручиоца

Укупна цена по
Укупна цена по
ученику без ПДВ ученику са ПДВ

1

"А супертурс“ Чачак

02-822

2.116,67

4.2.

2.200,00

Партија број 2 – настава у природи за ученике 1 разреда –дестинација Златибор

Комисија је примила 1 понуду која је прихватљиве и то:
Р.бр

Назив понуђача

Дел.бр.
наручиоца

Укупна цена
по ученику без

Укупна цена по
ученику са ПДВ

ПДВ

2
4.3.

"А супертурс“ Чачак

02-822

14.345,00

14.570,00

Партија број 3 настава у природи за ученике 2 разреда –дестинација Тара

За партију број 3 Комисија је примила 3 понуде од којих су све 3 прихватљиве и то:
Р.бр

Назив понуђача

Дел.бр.
наручиоца

Укупна цена
по ученику без
ПДВ

Укупна цена по
ученику са ПДВ

1

ТА „Матовић“ Чачак

02-816/2

15.690,00

15.890,00

"А супертурс“ Чачак

02-822

15.965,00

16.190,00

„Сим турс“ Ужице

02-821

16.575,08

16.780,00

2
3

У својој понуди за партију 3, понуђач ТА“Матовић“ доо Чачак је доставио референтну листу за доказивање
додатног услова (пословни капацитет:да понуђач у моменту подношења понуде има искуства у
реализацији услуга настава у природи, екскурзија и излета у предшколским установама и основним
школама у претходне три календарске године :од 1.1.2014. до 31.12.2016.) која је била преобимна и
непрецизна јер је садржала изведене услуге у дужем временском периоду него што је тражено конкурсном
документацијом, а и у обрасцу Референтна листа уместо датума пружања услуга дате су године пружања
услуга. .Комисија за јавне набавке при прегледу понуда је у складу са чланом 93. Закона о ЈН тражила од
понуђача додатна објашњења Рефрентне листе тако што ће прецизирати од ког до ког редног броја у
референтној листи се има сматрати да су реализоване услуге наставе у природи, екскурзије и илети у
предшколским установама и основним школама у претходне три календарске године :од 1.1.2014. до
31.12.2016.године и извршила је увид у скениране уговоре. Након додатног објашњења и непосредног
увида у у уговоре о изведеним наставама у природи, екскурзијама и излетима који се налазе на
Референтној листи понуда за партију 3. понуђача ТА“Матовић“ доо Чачак је прихваћена као прихватљива
,јер је благовремена,наручилац је није одбио због битних недостатака (доказао је да испуњава додатне и
обавезне услове),јер је одговарајућа, не ограничава,нити условаљава права наручиоца или обавезе
понуђача и не прелази износ процењене вредности јавне набавке.
4.4.

Партија број 4- настава у природи за ученике 3 разреда дестинација Врњачка Бања

За партију број 4 Комисија је примила 2 понуде од којих су обе прихватљиве и то :
Р.бр

Назив понуђача

Дел.бр.
наручиоца

Укупна цена по
Укупна цена по
ученику без ПДВ ученику са ПДВ

1

"А супертурс“ Чачак

02-822

14.965,00

15.190,00

3

„Сим турс“ Ужице

02-821

15.669,24

15.850,00

4.5.

Партија 5 – настава у природи за ученике 4 разреда дестинација Аранђеловац

За партију број 5 нису достављене понуде.
5.6. Партија број 6 – екскурзија за ученике 5 разреда
За партију број 6 приспеле су 3 понуде од којих су све 3 прихватљиве и то :

Р.бр

Назив понуђача

Дел.бр.
наручиоца

Укупна цена
по ученику без
ПДВ

Укупна цена по
ученику са ПДВ

1

ТА „Матовић“ Чачак

02-816/2

4.690,00

4.890,00

"А супертурс“ Чачак

02-822

4.973,34

5.190,00

„Сим турс“ Ужице

02-821

5.171,71

5.280,00

2
3

У својој понуди за партију 6, понуђач ТА“Матовић“ доо Чачак је доставио референтну листу за доказивање
додатног услова (пословни капацитет:да понуђач у моменту подношења понуде има искуства у
реализацији услуга настава у природи, екскурзија и излета у предшколским установама и основним
школама у претходне три календарске године :од 1.1.2014. до 31.12.2016.) која је била преобимна и
непрецизна јер је садржала изведене услуге у дужем временском периоду него што је тражено конкурсном
документацијом, а и у обрасцу Референтна листа уместо датума пружања услуга дате су године пружања
услуга. .Комисија за јавне набавке при прегледу понуда је у складу са чланом 93. Закона о ЈН тражила од
понуђача додатна објашњења Рефрентне листе тако што ће прецизирати од ког до ког редног броја у
референтној листи се има сматрати да су реализоване услуге наставе у природи, екскурзије и илети у
предшколским установама и основним школама у претходне три календарске године :од 1.1.2014. до
31.12.2016.године и извршила је увид у скениране уговоре. Након додатног објашњења и непосредног
увида у у уговоре о изведеним наставама у природи, екскурзијама и излетима који се налазе на
Референтној листи понуда за партију 6. понуђача ТА“Матовић“ доо Чачак је прихваћена као прихватљива
јер је благовремена,наручилац је није одбио због битних недостатака (доказао је да испуњава додатне и
обавезне услове), јер је одговарајућа, не ограничава,нити условаљава права наручиоца или обавезе
понуђача и не прелази износ процењене вредности јавне набавке.
5.7.. Партија број 7 – екскурзија за ученике шестог разреда
За партију број 7 приспеле су 3 понуде од којих су све 3 прихватљиве и то:
Р.бр

Назив понуђача

Дел.бр.
наручиоца

Укупна цена
по ученику
без ПДВ

Укупна цена
по ученику са
ПДВ

1

ТА „Матовић“
Чачак
„Сим турс“ Ужице

02-816/2

5.070,00

5.270,00

02-821

5.379,20

5.480,00

"А супертурс“ Чачак

02-822

6.023,34

6.240,00

3

2

У својој понуди за партију 7, понуђач ТА“Матовић“ доо Чачак је доставио референтну листу за доказивање
додатног услова (пословни капацитет:да понуђач у моменту подношења понуде има искуства у
реализацији услуга настава у природи, екскурзија и излета у предшколским установама и основним
школама у претходне три календарске године :од 1.1.2014. до 31.12.2016.) која је била преобимна и
непрецизна јер је садржала изведене услуге у дужем временском периоду него што је тражено конкурсном
документацијом, а и у обрасцу Референтна листа уместо датума пружања услуга дате су године пружања
услуга. .Комисија за јавне набавке при прегледу понуда је у складу са чланом 93. Закона о ЈН тражила од
понуђача додатна објашњења Рефрентне листе тако што ће прецизирати од ког до ког редног броја у
референтној листи се има сматрати да су реализоване услуге наставе у природи, екскурзије и илети у
предшколским установама и основним школама у претходне три календарске године :од 1.1.2014. до
31.12.2016.године и извршила је увид у скениране уговоре. Након додатног објашњења и непосредног
увида у у уговоре о изведеним наставама у природи, екскурзијама и излетима који се налазе на

Референтној листи понуда за партију 7. понуђача ТА“Матовић“ доо Чачак је прихваћена као прихватљива
јер је благовремена,наручилац је није одбио због битних недостатака (доказао је да испуњава додатне и
обавезне услове), јер је одговарајућа, не ограничава,нити условаљава права наручиоца или обавезе
понуђача и не прелази износ процењене вредности јавне набавке.
5.8. Партија број 8 – екскурзија за ученике седмог разреда
За партију број 8 приспеле су 3 понуде од којих су све 3 прихватљиве и то :
Р.бр

Назив понуђача

Дел.бр.
наручиоца

Укупна цена по
ученику без
ПДВ

Укупна цена по
ученику са ПДВ

1

ТА „Матовић“ Чачак

02-816/2

6.160,00

6.360,00

3

„Сим турс“ Ужице

02-821

6.565,05

6.680,00

"А супертурс“ Чачак

02-822

6.581,67

6.790,00

2

У својој понуди за партију 8, понуђач ТА“Матовић“ доо Чачак је доставио референтну листу за доказивање
додатног услова (пословни капацитет:да понуђач у моменту подношења понуде има искуства у
реализацији услуга настава у природи, екскурзија и излета у предшколским установама и основним
школама у претходне три календарске године :од 1.1.2014. до 31.12.2016.) која је била преобимна и
непрецизна јер је садржала изведене услуге у дужем временском периоду него што је тражено конкурсном
документацијом, а и у обрасцу Референтна листа уместо датума пружања услуга дате су године пружања
услуга. .Комисија за јавне набавке при прегледу понуда је у складу са чланом 93. Закона о ЈН тражила од
понуђача додатна објашњења Рефрентне листе тако што ће прецизирати од ког до ког редног броја у
референтној листи се има сматрати да су реализоване услуге наставе у природи, екскурзије и излети у
предшколским установама и основним школама у претходне три календарске године :од 1.1.2014. до
31.12.2016.године и извршила је увид у скениране уговоре. Након додатног објашњења и непосредног
увида у у уговоре о изведеним наставама у природи, екскурзијама и излетима који се налазе на
Референтној листи понуда за партију 8. понуђача ТА“Матовић“ доо Чачак је прихваћена као прихватљива
јер је благовремена,наручилац је није одбио због битних недостатака (доказао је да испуњава додатне и
обавезне услове), јер је одговарајућа, не ограничава,нити условаљава права наручиоца или обавезе
понуђача и не прелази износ процењене вредности јавне набавке.
5.9. Партија број 9 - екскурзија за ученике осмог разреда
За партију број 9 приспеле су 3 понуде од којих су све 3 прихватљиве и то:
Р.бр

Назив понуђача

Дел.бр.
наручиоца

Укупна цена по
ученику без
ПДВ

Укупна цена по
ученику са ПДВ

1

ТА „Матовић“ Чачак

02-816/2

11.080,00

11.280,00

"А супертурс“ Чачак

02-822

11.140,00

11.360,00

„Сим турс“ Ужице

02-821

11.221,73

11.380,00

2
3

У својој понуди за партију 9, понуђач ТА“Матовић“ доо Чачак је доставио референтну листу за доказивање
додатног услова (пословни капацитет:да понуђач у моменту подношења понуде има искуства у
реализацији услуга настава у природи, екскурзија и излета у предшколским установама и основним

школама у претходне три календарске године :од 1.1.2014. до 31.12.2016.) која је била преобимна и
непрецизна јер је садржала изведене услуге у дужем временском периоду него што је тражено конкурсном
документацијом, а и у обрасцу Референтна листа уместо датума пружања услуга дате су године пружања
услуга. .Комисија за јавне набавке при прегледу понуда је у складу са чланом 93. Закона о ЈН тражила од
понуђача додатна објашњења Рефрентне листе тако што ће прецизирати од ког до ког редног броја у
референтној листи се има сматрати да су реализоване услуге наставе у природи, екскурзије и излети у
предшколским установама и основним школама у претходне три календарске године :од 1.1.2014. до
31.12.2016.године и извршила је увид у скениране уговоре.Након додатног објашњења и непосредног
увида у у уговоре о изведеним наставама у природи, екскурзијама и излетима који се налазе на
Референтној листи понуда за партију 9. понуђача ТА“Матовић“ доо Чачак је прихваћена као прихватљива
јер је благовремена,наручилац је није одбио због битних недостатака (доказао је да испуњава додатне и
обавезне услове), јер је одговарајућа, не ограничава,нити условаљава права наручиоца или обавезе
понуђача и не прелази износ процењене вредности јавне набавке.
5.10. Партија број 10 - излет за ученике ИО Стапари и ИО Качер
За партију број 10 приспеле су 2 понуде ,од којих је само једна прихватљиве и то:
Р.бр

Назив понуђача

Дел.бр.
наручиоца

Укупна цена по
Укупна цена по
ученику без ПДВ ученику са ПДВ

1

"А супертурс“ Чачак

02-822

2.533,34

5.

Понуђачи којима се додељује уговор

2.700,00

На основу стручне оцене понуда Комисија констатује да су најповољније понуде:
-за партију 1 понуда понуђача ТА „А-супертурс“ Чачак“ , заведена код наручиоца под бројем 02-822
-за партију 2 понуда понуђача ТА „А-супертурс“ Чачак, заведена код наручиоца под бројем 02-631;02-822
-за партију 3 понуда понуђача ТА „Матовић“ Чачак, заведена код наручиоца под бројем 02-816/2
-за партију 4 понуда понуђача А-супертурс“ Чачак, заведена код наручиоца под бројем 02-822
-за партију 6 понуда понуђача ТА „Матовић“ Чачак, заведена код наручиоца под бројем 02-816/2
-за партију 7 понуда понуђача ТА „Матовић“ Чачак, заведена код наручиоца под бројем 02-816/2-за партију
8 понуда понуђача ТА „Матовић“ Чачак, заведена код наручиоца под бројем 02-816/2
-за партију 9 понуда понуђача ТА „Матовић“ Чачак, заведена код наручиоца под бројем 02-816/2
-за партију 10 понуда понуђача ТА“ А-супертурс“ Чачак, заведена код наручиоца под бројем 02-822
и предлаже наручиоцу да се овим понуђачима додели уговор.
На основу претходно наведеног Извештаја Комисије за јавну набавку о стручној оцени понуда, Директор је
донео одлуку како гласи у ставу 1 диспозитива
У складу са чланом 108. став 5. Закона о јавним набавкама Одлуку о додели уговора наручилац ће објавити
на порталу упаве за јавне набавке и на својој интенет страници у року од три дана од дана доношења.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права
наручиоцу а копију истовремено доставља републичкој комисији у року од 5 дана од дана објављивања
исте на порталу Управе за јавну набавку.
За наручиоца
Директор
Никола Бацетић с.р.

