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одлуісу
0 доделиуговорл

І Д дељује ее уговор у пос1упку јавне набавке Mane врвдности добарвНабввка матерапа за образовањс Ічл пуру и спорт и шнини сww.wногмвтсриапцредни Броі Јнмв 1/20і7пону* ач'POLAR STAR "000, Цвра dyna Сипнога 79Верник, чи&јс понудазаведена под деповодним Бро)ем 277 од І7.02.20і7..

п Обавез)је се слүжбеник за јавну набавку да ову одлуку о ви на Портапүјвннх нбавки и свој интернет страници, у року од ри naha од да)іа доношен*сагпасно ч)і8ну Іо8. став 5.38кона.

Образложење:

Нвшв и вдрееа наоучиоцв:
ош·Нико[па Теша "Нови Сад, Фугошки пт 25а.

2. Предмет&вне н=бвгтх
а) Предмет јавне набавке јенабавка добара-Набавка материјапа за обрдзовање
Ісултуру и спорт и ацминистративног материјап редни Број Јнмв І/2017, Rojaсе спроводи у поступічјавне набавке Mane вредности.
3, Процењеиа шшноет ГTГT4 нвбавке износи 83 І.897, водинара 6ез пдв:
£ едност угово[іт: =і1 ідвиоі наба износи. 83і. 882, бодинара 6ез шв-а

односно 993.979, І2са пдв-ом.

_..

:

По позиву објављеном на Портапу јавних набавки дана 08.02.20і7. године
Брај 2і4, Благовремено тј. до дана І7.02.2017.. године до 09.30 часова

примљено је 2понуда:

Ред.
Назив ипи шифра понуђача

Број под којим јеш поцгда заведена

"POLAR STAR"000, Цара

Дудудушшша 1.7022017_8,40

Назив понуђача Брај под којим је понуда заведен цена и евентуапни
попүсти које нуди понуђач, подаци из понуде који су одређени као епемекти

критеријум

Назив ипи шифра Понуђена цена(без пдв) или евентуапни

понуђача попүсти/динари

''роак
укупна цена 6ез пдв: 831.882,60



17.02_2017

Неблаговремених понуда нема.

Спужбеник за јавну набавку спровепа је поступак јавног отварања понуда за

предметну набавку дана 17.02.2017.. године.
Службеник за јавну набавкује дана 17.02.2017.. године сасгавио Извецп 0

стручној оцени понуд4 у коме је консгатовапа следеће:
7.Назив понүћачи чиш понүде одіене ф пезлози за њихово одње:

а) Као неодговарајуће одбене су понуде понуђача: /

6)Као неприхватљиве одбфене су понуде понуђача:
8.Начин примене методол ом д деле пондера:

Д делапондера извршена је сходно методологи и утврђеној конкурсном
докуменгац м,тако да су понуђачи који су доставли прихватљиве и одговаруће
понуде оцењивани и рангирани на следећи начин:

Критериум за оцењивање понудаје: ннижа понуђена цена.

9. Ранг листа понуђача:

:X Понуђач
на 6ез

По

''POLAR STAR"000,
1 Цара Шшана Силнога 79831.882,60993.979,12

Ветерник
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і[)l ив ача Rome еед9дејьү үговов:у складу са наведеним, Службеник за јавну набавку је предло» а4лаовлашћеном лиш Наручиоц да зајавну нвбавку добара-Набавка мвнриапаза обрвзовање Ічлтуру и спорт и админиотрвтивног мхерапа] рсдни бмл 1/2017, донесеоплүш

јавним набавкама и уговордоделипонуђачу'POLAR STAR'00, Цвра Дуџпців
Снпнога 79 Ветерник, чи)а је понуда заведена под деј1оводним Броісм 277 од
17.02.20і7јерје његовапонуда Благовременц одговамућа и прихввтљива.

-Чланом 107. став 1.-Закона 0 јавним набавкам одређено је да је Наручилац
ду)кан да у поспку јавне набавке, пошто прегледа и оцени понуде, одбије све

неприхватљиве понуде. Ставом 3.-истог члана, одређено је дһ
Hakohcnpobeдeиectpyчheoцeheтіohyдц
наoснoвуизвсшакoмиcиeabheHaбabke, Hapyчилaц доhоcи одпар 0

доделиуговор& акоје прибавио најмањеједну прихватљиву понуду·

Оваода Ће Бити офављена на Портапу јавних нвбавки и интернет старници

наручиоца у року од три дана од дана доношењ& сагласно члану 108. став 5.

Закона.
поукл 0 прлвном ЛЕКУ:
Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за зацггиу права у роіч од 5 дана од

дана пријема исте.

Захтев за зацггту права подноси се Републичкој комисији, а преде наручиош

непосредно, епектронском поцггом, Факсом или поцггом препоручено са поврахницом.

Примерак захтева за зацггг права подносилац истовремено доставља Републичкој

Бооі жиео ғфчуна на днос шилико!)ења захтева т]лаћује!а
Рачун Буџета рс за уплату таксе Број: 840-30678845-06бм м депа 97 позив на 6рф

0І/2017.
Подносипац захтева за зашгиту праваје ду»сан да на наведени рачун Буџета Републике

Србије уплати таксу у износу од 60.000 динара.

упутство 0 уплати ТЛКСЕ и сддржинл потврде зл подношење
злхтева ЗА заштиту ПРАВА
Чланом І51. Закона ојавним набавкама (,, Сл. гпасник рс", Број 124/2012,14/15и 68/15;

у дајьем тексту: 3јн)је прописано да захтев за зашгиту права мора да садржи, између

осгапог, и потврду 0 уплати таксе из члана 156. зли.

Подносипац захтева за заштиту права је ду)кан да на одређени рачун Буџета Републике

Србие уппати таксу у износу прописаном чпаном 156.3јн.

Као доказ 0 уплати такее! у смислу члана 151. став 1. тачка 6) 3јн, прихватиће се:

І)П тврда 0 извршеној уплати таксе из члана\56.3јн која садржи следеће:

(І) да Буде издата од стране Банке и да садржи печат Банке;

(2) да представља доказ 0 извршеној уплати таксе (у потврди мора јасно да Буде

истакнуго даје уплата таксе реапизована датум кадаје уплата таксе реапизована);

(3) и нос таксе из члана 156. сrab 1. тачка 2. зли чија се уппта врши износи

60.000 оодинара;
(4)

'

рачуна Буџета за уппа'у таксе: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;
(6) модел и позив на Број: 9701/2017;

(7) сврха: такса за захтев за заштиту права понуђача за Јно1/2017

наручиоца ош"Никола Тела"Нови Сац, Футошки пүт 25а
(8) корисник: Буџет Републике Србие;
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