Електротехничка школа “Михајло Пупин ”
21000 Нови Сад, Футошка 17
тел: (021) 527-887, (021) 421-566
факс: (021) 527-887, (021) 6616-735
e-mail: mpupin@open.telekom.rs
жиро рачун: 840-1594660-91 ПИБ:101708719

Деловодни број и датум:
6000-реф од 28.11.2017.

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,
бр.124/12), и Извештаја о стручној оцени понуда број 1843-уп 22.11.2017. године,
директор ЕТШ „Mихајло Пупин“ доноси

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ЈНМВ 02/2017 - набавка материјала за наставу
I Додељује се уговор за јавну набавку

Набавка материјала за наставу - ЈНМВ 02/2017

следећим понуђачима:

Партија 1. – набавка административног материјала
Ред.
бр.
1.

Број под којим
је понуда
заведена
5969-реф

Понуђач

Понуђена цена
без пдв-а

Понуђена цена
са пдв-ом

„Ампхора“ доо, Београд

138.369,00

166.042,80

Партија 2. – набавка наставног материјала за рачунарске технологије
Ред.
бр.
1.

Број под којим
је понуда
заведена
1834-уп

Понуђач

Понуђена цена
без пдв-а

Понуђена цена
са пдв-ом

УСПОН доо, Чачак

123.780,00

148.536,00

Партија 4. – набавка материјала за физичко васпитање
Ред.
бр.
1.

Број под којим
је понуда
заведена
5968-реф

Понуђач

Понуђена цена
без пдв-а

Понуђена цена
са пдв-ом

Спорт Едукалис ДОО,
Београд

47.820,00

57.384,00

II Одлуку доставити понуђачима у року од три дана од дана доношења исте.
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Образложење:

I.
Назив и адреса наручиоца:
ЕТШ ''Михајло Пупин'' Нови Сад, Футошка 17
Наручилац је дана 15.11.2017. године. године донео Одлуку о покретању поступка
број 1797-уп од 15.11.2017.за јавну набавку ЈНМВ 02/2017 - Набавка материјала за наставу
Предмет јавне набавке
а) Предмет јавне набавке је набавка материјала за наставу
Подаци из плана набавке који се односе на предметну јавну набавку
а) Извор средстава: 07 Приход из Буџета Града Новог Сада
б) Позиција- конто: 4266 материјал за образовање, културу и спорт
II.
III.

Процењена вредност јавне набавке износи 916.000,00 динара (без ПДВ-а).динара
без ПДВ-а
Вредност уговора о јавној набавци износи:

Партија 1. – набавка административног материјала
Ред.
бр.
1.

Број под којим
је понуда
заведена
5969-реф

Понуђач

Уговорена вредност
без пдв-а

Уговорена вредност
са пдв-ом

„Ампхора“ доо, Београд

138.369,00

166.042,80

Партија 2. – набавка наставног материјала за рачунарске технологије
Ред.
бр.
1.

Број под којим
је понуда
заведена
1834-уп

Понуђач

Уговорена вредност
без пдв-а

Уговорена вредност
са пдв-ом

УСПОН доо, Чачак

123.780,00

148.536,00

Партија 4. – набавка материјала за физичко васпитање
Ред.
бр.
1.

Број под којим
је понуда
заведена
5968-реф

Понуђач

Уговорена вредност
без пдв-а

Уговорена вредност
са пдв-ом

Спорт Едукалис ДОО,
Београд

47.820,00

57.384,00

По Позиву објављеном у складу са Законом, бр. позива 1799-уп од 15.11.2017. године
наручилац је прибавио укупно 5 понуда од следећих понуђача:
Ред.
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Назив или шифра понуђача
Спорт Едукалис ДОО, Београд
„УНИ-ПРОМЕТ
доо“,
Нови
Београд
УСПОН доо, Чачак
„Ампхора“ доо, Београд
ЗОМА 021 доо, Нови Сад

Број под којим је понуда
заведена
5968-реф

Датум
пријема
20.11.2017.

10.30

1829-уп

21.11.2017.

11.44

1834-уп
5969-реф
5971-реф

21.11.2017.
22.11.2017.
22.11.2017.

12.30
10.30
11.40

Час

Комисија за спровођење поступка јавне набавке спровела је поступак јавног
отварања понуда за предметну набавку дана 22.11.2017. године.
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Комисија за спровођење поступка јавне набавке је дана 22.11.2017. године
саставила Извештај о стручној оцени понуда, у коме је констатовала следеће:
1.

Назив понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:
a) Понуђач „УНИ-ПРОМЕТ доо“, Нови Београд (1829-уп) је на позицији 3 партије 1 –

Папир А4 80грама – јединица мере кутија 5 риса, дао нереално ниску цену стога се та
понуда одбија.

б) Неприхватљивих понуда нема
2. Критеријум за избор најповољније понуде:
Најнижа понуђена цена.
3. Назив понуђача коме се додељује уговор:
Комисија за јавну набавку спровела је оцењивање понуда и констатовала да
следеће понуде задовољавау критеријуме конкурсне документације и у складу са тим
имају најнижу понуђену цену за тражене производе, те је комисија предложила
наручиоцу да њима додели уговоре:
Партија 1. – набавка административног материјала
Ред.
бр.
1.

Број под којим
је понуда
заведена
5969-реф

Понуђач

Уговорена вредност
без пдв-а

Уговорена вредност
са пдв-ом

„Ампхора“ доо, Београд

138.369,00

166.042,80

Партија 2. – набавка наставног материјала за рачунарске технологије
Ред.
бр.
1.

Број под којим
је понуда
заведена
1834-уп

Понуђач

Уговорена вредност
без пдв-а

Уговорена вредност
са пдв-ом

УСПОН доо, Чачак

123.780,00

148.536,00

Партија 4. – набавка материјала за физичко васпитање
Ред.
бр.
1.

Број под којим
је понуда
заведена
5968-реф

Понуђач

Уговорена вредност
без пдв-а

Уговорена вредност
са пдв-ом

Спорт Едукалис ДОО,
Београд

47.820,00

57.384,00

Наручилац је прихватио предлог Комисије за јавну набавку о додели уговора, те је
на основу овлашћења из члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,
бр.124/12) донео одлуку као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од 10 дана од
дана пријема исте.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу
непосредно, електронском поштом, факсом или поштом препоручено са повратницом.
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Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој
комисији.
Број жиро рачуна на који подносилац приликом подношења захтева уплаћује
таксу одређену Законом:
Рачун Буџета РС за уплату таксе број: 840-742221843-57 број модела 97 позив на
број 50-016.
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на наведени рачун буџета
Републике Србије уплати таксу у износу од 40.000 динара.

Директор
Милан Вукобрат
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