СРЕДЊА ШКОЛА „СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ”
НОВИ САД, Народних хероја бр. 7
Дел. бр: 190/19
Датум: 19.04.2019.
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,
14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда дел. бр. 189/19 од дана 19.04.2019.
године, директор Средње школе „Светозар Милетић” из Новог Сада донео је
ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
У поступку јавне набавке мале вредности - ЈНМВ 02/2019 - набавка радова - поправка
и замена дотрајалог паркета у школском објекту, уговор се додељује понуђачу
„BARTOLOMEO BLOK” doo, ул. Хероја Пинкија бр. 75, Нови Сад, који је поднео
понуду, која је заведена под дел. бр. 187/19 од дана 19.04.2019. године.
Образложење
Наручилац је дана 10.04.2019. године донео Одлуку о покретању поступка јавне
набавке мале вредности дел. бр. 170/19 за набавку радова - поправка и замена дотрајалог
паркета у школском објекту.
Позив за подношење понуда и конкурсна документација објављени су 12.04.2019.
године на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца: www.ekosmile.edu.rs.
Рок за подношење понуда је био 19.04.2019. године до 09:00 часова.
До истека рока за подношење понуда, на адресу наручиоца приспела је једна понуда.
Неблаговремених понуда није било.
Након спроведеног поступка отварања понуда, Комисија за јавну набавку приступила
је стручној оцени понуда и сачинила Извештај о стручној оцени понуда дел. бр. 189/19 од
дана 19.04.2019. године, у којем је констатовала следеће:
1) предмет јавне набавке:
Набавка радова - поправка и замена дотрајалог паркета у школском објекту.
Ознака и назив из општег речника набавке - 45432113-9 постављање паркета.
2) процењена вредност јавне набавке:
Процењена вредност јавне набавке износи 4.333.333,00 динара без ПДВ-а, односно
5.200.000,00 динара са ПДВ-ом.
3) основни подаци о понуђачима:
Пристигла је једна заједничка понуда:
„BARTOLOMEO BLOK” doo, ул. Хероја Пинкија бр. 75, Нови Сад и „IBS” doo, ул.
Косте Рацина бр. 19, Нови Сад
4) понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђену цену тих
понуда:
Није било понуда које су одбијене.

5) критеријум за оцењивање понуде
Најнижа понуђена цена.
бр.
1.

Назив понуђача
„BARTOLOMEO BLOK” doo и „IBS” doo

Понуђена цена
4.328.064,10 динара без ПДВ-а,
5.193.676,92 динара са ПДВ-ом

6) назив понуђача коме се додељује уговор
Након спроведене стручне оцене понуда, применом критеријума најниже понуђене цене,
изабран је понуђач - „BARTOLOMEO BLOK” doo, ул. Хероја Пинкија бр. 75, Нови Сад, са
ценом од 4.328.064,10 динара без ПДВ-а, 5.193.676,92 динара са ПДВ-ом.
На основу Извештаја о стручној оцени понуда, директор је донео одлуку као у
диспозитиву.
Упутство о правном средству: 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
_____________________________
Небојша Булатовић, проф.

