
Електротехничка школа “Михајло Пупин ”
21000 Нови Сад, Футошка 17
тел: (021) 421-566           
e-mail: javnenabavke.etspupin@gmail.com    
жиро рачун: 840-1594660-91
ПИБ:101708719

Деловодни број и датум:

1659-УП од 17.07.2019.

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и
Извештаја  о  стручној  оцени  Комисије  за  јавне  набавке  број  03-1/2019  деловодни  број  1642-УП  од
17.07.2019., директор Школе, доноси: 

О Д Л У К У
о додели уговора

ЈНМВ 03-1/2019 - РЕКОНСТРУКЦИЈА ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ СА ПРАТЕЋИМ
ПРОСТОРИЈАМА 

I Додељује се уговор  за јавну набавку   

РЕКОНСТРУКЦИЈА ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ СА ПРАТЕЋИМ ПРОСТОРИЈАМА ЈНМВ 03-1/2019.
понуђачу Д.О.О. „БОБ“ Нови Сад, Корнелија Станковића 15,

чија је понуда заведена под деловодним бројем 1638-УП од 17.07.2019.
оцењена као најповољнија.

II Одлуку доставити понуђачу у року од три дана од дана доношења исте.

Образложење:

I. Назив и адреса наручиоца:

ЕТШ ''Михајло Пупин'' Нови  Сад, Футошка 17

Наручилац  је  дана  09.07.2019.  године  донео  Одлуку  о  покретању  поступка  број  1571  -  УП од
09.07.2019. године за јавну набавку  ЈНМВ 03-1/2019 - РЕКОНСТРУКЦИЈА ФИСКУЛТУРНЕ
САЛЕ СА ПРАТЕЋИМ ПРОСТОРИЈАМА.

II. Предмет  јавне набавке

а)  Предмет  јавне  набавке   је РЕКОНСТРУКЦИЈА  ФИСКУЛТУРНЕ  САЛЕ  СА  ПРАТЕЋИМ
ПРОСТОРИЈАМА

Подаци из плана набавке који се односе на предметну јавну набавку

     а) Извор средстава: АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНЕ за 2019. годину.

 б) Позиција- конто: 4251 – Текуће поправке и одржавање зграда и објеката.

III. Процењена вредност јавне набавке  износи 3.750.000,00  динара без ПДВ.

IV. Вредност  уговора  о  јавној  набавци износи 3.703.942,30 динара  без  ПДВ  односно  4.444.730,76
динара са ПДВ.

По Позиву  објављеном  у  складу  са  Законом,  бр.  позива  1574-УП  од  09.07.2019. године
Наручилац је прибавио укупно једну понуду  следећег Понуђача:
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Ред.
Бр.

Назив или шифра понуђача
Број под којим је понуда

заведена 
Датум

пријема
Час

1.
Д.О.О. „БОБ“ Нови Сад, Корнелија

Станковића 15
1638-УП 17.07.2019. 09.05

Комисија  за  спровођење  поступка  јавне  набавке  спровела  је  поступак  јавног  отварања
понуда за предметну набавку дана 17.07.2019. године.

Комисија  за  спровођење  поступка  јавне  набавке  је  дана  17.07.2019.  године  саставила
Извештај о стручној оцени понуда, у коме је констатовала следеће:

1. Назив п  онуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:

a) Неодговарајућих понуда нема
б) Неприхватљивих понуда нема

2. Начин примене методологије доделе пондера:

Додела пондера извршена је сходно методологији утврђеној  конкурсном документацијом,
критеријум за оцењивање понуда је: најнижа понуђена цена.

3. Назив понуђача коме се додељује уговор:

Комисија  за  јавну  набавку,  по   спроведеном  оцењивању  и  рангирању  понуда,  констатује  да  је
достављена једна понуда.

Понуђач Д.О.О. „БОБ“ Нови Сад, Корнелија Станковића 15, поднео је понуду бр. 1638-УП
од 17.07.2019. године у износу од 3.703.942,30 динара без ПДВ која испуњава услове конкурсне
документације,  а  чија  понуђена  вредност  не  прелази  износ  процењене  вредности  јавне  набавке
(3.750.000,00  дин. без ПДВ). 

Комисија предлаже наручиоцу да додели уговор понуђачу Д.О.О. „БОБ“ Нови Сад чија је
понуда заведена под бројем  1638-УП од 17.07.2019. године у износу од 3.703.942,30 динара без
ПДВ.

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. 124/2012, 14/2015 и
68/2015) донео одлуку као у диспозитиву. 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке понуђач може поднети захтев  за заштиту права у року од 5 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. Примерак  захтева  за
заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.

Подносилац захтева је дужан да, уз захтев, достави доказ о уплати таксе на рачун буџета Републике
Србије у износу од 60.000,00 динара (број рачуна: 840-30678845-06 по броју модела 97 позив на

број  50‐016,  сврха:  Републичка  административна  такса  са  назнаком  набавке  на  коју  се  односи,

корисник: Буџет Републике Србије).
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_______________________
 Директор

Милан Вукобрат
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