Број: 292/9-18
Датум: 17.12.2018.г.

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15
и 68/15) и Извештаја са стручном оценом понуда број 292/8-18 од 14.12.2018.г. године,
директорка Гимназије „Јан Колар“ са домом ученика у Бачком Петровцу, донела је :

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА
у поступку јавне набавке мале вредности бр. 2/18

Уговор о јавној набавци мале вредности радова – радови на доградњи пожарног
степеништа у дому ученика додељује се понуђачу „БОБ“ Д.О.О. Нови Сад.
Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници школе у року од три
дана од дана доношења исте.
О б р а з л о ж е њ е:
Наручилац је дана 30.11.2018.г. донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале
вредности бр. 292/1-18 за јавну набавку радова - набавка радова на доградњи пожарног
степеништа у дому ученика (ОРН-45262800 радови на доградњи зграда).
За наведену јавну набавку наручилац је објавио позив за подношење понуда на Порталу
јавних набавки и на сајту www.jankollar.org.
До истека рока за подношење понуда тј. до 14.12.2018.г. до 11.00 ч. је пристигла једна
понуда.
Након отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила стручној оцени понуда и
сачинила извештај о истом. У Извештају о стручној оцени понуда бр.292/8-18 Комисија за јавне
набавке је констатовала следеће:
1.Предмет јавне набавке:
Предмет јавне набавке мале вредности су радови – радови на доградњи пожарног степеништа у
дому ученика.
2.Процењена вредност јавне набавке:
Процењена вредност јавне набавке износи 1.820.832,00 динара, без пореза на додату вредност.
3) Основни подаци о понуђачима
У јавној набавци мале вредности радова – радови на доградњи пожарног степеништа у дому
ученика, понуду су поднели следећи понуђачи:
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Пословно име:

„БОБ“ Д.О.О.

Скраћено пословно име:

„БОБ“

Правна форма:

Привредно друштво

Седиште: Нови Сад

Општина:

Место:

Улица и број:

Нови Сад

Нови Сад

Корнелија
Станковића
15

4) Понуде које су одбијене, разлоге за њихово одбијање и понуђену цену тих понуда:
није било таквих понуда
5) Начин примене методологије доделе пондера
Додела пондера извршена је сходно методологији утврђеној Конкурсном документацијом, тако
да је понуђач који је доставио одговарајућу и прихватљиву понуду оцењиван применом
критеријума најнижа понуђена цена.
Комисија за јавну набавку сачинила је ранг листу понуђача који су доставили прихватљиве и
одговарајуће понуде.
Ранг листа:
1.“БОБ“ д.о.о. Нови Сад, Корнелија Станковића 15.
6) назив понуђача коме се додељује уговор:
Понуђач коме се додељује уговор је „БОБ“ Д.О.О. Нови Сад, Корнелија Станковића 15.
С обзиром на све напред наведено, Наручилац је на основу овлашћења из члана 108. став 1.
Закона о јавним набавкама донео одлуку као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке понуђач може поднети Наручиоцу захтев за заштиту права у року од 5 дана од
дана пријема исте.
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице (у даљем
тексту:подносилац захтева).
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој
комисији.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 60.000
динара (број жиро-рачуна 840-742221843-57, сврха: републичка административна такса са
назнаком набавке на коју се односи, корисник: буџет Републике Србије) и доказ приложи
Наручиоцу.

Ана Медвеђ
Директорка гимназије

