
ош. Ниісоьпа Теелі«
Нови Сц, Фугошки пуг 25 А
Теп: 02і/4790365-директор, 4790364-секрегвр

4790369-рачунов.,4790368-Блапјнв

Број: 5ь/2
Двм: 2а.

. 20.
На основу члана Іо8. Звкона 0 јавним нвбавкама(,, Службени гпасник рс'', бр.]24/20і 2,

І7.02.

0 доделиуговорл
І Д дејьује се уговор у пос "упку јавне набавке Maпe вредности добараматеријапа за одржавање хигијеие, редни Број Јнмв 2/2017понуђароьлкSTAR· 00, Цара Душана Сипнога 79 Ветерник, чија је понудазаведена поддеповодним Бројем 276 од I7.02.20]7.

ІІ Обавез)је се службеник за јввну набавку да ову одлуку офави на Порпујвних нбавки и својф интернет с7раници, у року од и дана од дана доношенсагласно члану Іо8. став 5, Закона.

Образложење:

Н83іів и ддрсеа ндручио:
ош "Никола Теспа "Нови Сад, Фтошки пуг 25а.

2. Пред» іет ьворд 0 іавиоі набавци
а)Предметјавне набавкејенабавка добара-материјапа за одржавање хигијене,
редни Број 2/2017, Roja се спроводи у посгупку јавне набавке Mane
вредности.

3.це*ьеид веедноет ф набавш износи 808.410, вбдинара 6ез шв:
£ Вредност угово@вноі набввци.изн.808.244, оодинара 6ез швц

односно 969.892, boca пдв-ом.

£_. По позиву 0@abmeh0m на Портапу јавних набавки дана 08.02.2017. године Број
2]6, Благовремено тј. до дана 17.02.2017. године до Іо.00 часова примљено је
]понуда:

Ред
Назив или шифра; рој под којим је Датум@фонуда заведена Приема

х::RІ,'.02.2017

Ғ1азив понуђач Број под којим је поиуда заведена, цена и евентуапни попусти

које нуди понуђач, подаци из понуде који су одређени као епементи
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8. Начин примене методологџјдоделе пондее
Д делапондера извршена је сходно методолопи угврђенф к нкурсном

докуметацф м, тако да су понуђачи који су доставли прихватљиве и одговаруће

понуде оцењивани и рангирани на следем начин:

Критериум за оцењивање понудаје: ннижа понуђена цена



Нвзнв тт коме ш додејьү үговоо:у складу са наведеним, Службеник за јавну набавку је предложила
овлашћеном лицу Наручиоца, да за јавну набавку добара материјапа за

одржавање хигијене, редни 6рф 2/2017, донесе9фш¥0 додиүговора,

јавнимнабавкамаи уговордоделипонуђачу° POLAR STAR'00, Цара Ду]пана
Силнога 79 Ветерник, чија је понудазаведена под деловодним Бројем 276 од

І7.02.201ђер је његовапонуда Благовремена, одговараіућа и прихватљива.

-Чланом 107. став 1.-Закона 0 јавним набавкам одређено је да је Наручилац
» ужан да у пос "упку јавне набавке, пошто прегледа и оцени понуде, одбфе све

неприхватљиве понуде. Ставом 3.-истог члана, одређено је д
Hakohcпpobeдe nectpyчheouehenohyдц
Haоchоbyhзbemtakоmhceabhe Haбabke, Hapучилaц доhоcи оmyky 0

доделитовора, акоје прибавио нмањеједну прихватљиву понуду·

Оваодлүка Ће Бити оављена на Портапу јавних набавки и интернет старници

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

Закона.
поука 0 правном ЛЕКУ:
Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од 5 дана од

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисфи, а преде наручиош

непосредно, електронском поштом, Факсом ипи поштом препоручено са поврдхницом.

Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкф

широ ш ко. іи сnn@І: І:«ІШ подношења)
Рачун Буџета рс за уплату таксе 6рф: 840-30678845-06брфм дела 97 позив на Број 02-

Подносипац захтева за заштиту праваје дужан да на наведени рачун Буџета Републике

упутство 0 уплати ТАКСЕ и смржина потврде ЗА подношење

Чланом І51. Закона 0 јавним набавкама(,, Сл. гпасник рс", 6рф 124/2012,14/15и 68/15;

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

Подносилац захтева за зацггиту права је фпкан да на одређени рачун Буџета Републике

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

1)П тврда 0 извршенф уплати таксе из члана 156.3ЈН кфа сацржи следеће:

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

исгакнуто да је уплата таксе реапизована датум када је уплата таксе реапизована);

(3) износ таксе из члана 156. став 1. тачка 2.3ЈН а се уплата врши износи

60.000,оодинара; Page 3 оғ 4



ғ' (4) 6рф рвчуна Буџегга за уппату твібсе:
840-30678845-06;(5) шифру плвћања: 153 нпи 253;

«б) модел и познв на 6рч: 9702/2017;(7) сврха: такса за захтев за

(8) корисшк: Буцет Републике Србе;

зацп« пг права понуђача за Јнмвоу2оі7

извршена умата таксе;
19) назив ушіатиоца односно назив поднос=оца захтева заза права за кфгјв
(10) потпис овлашћеног лица Банке;

2) Напог за уппа7у, први примерак, оверен поггписом овлашћеног лица и печдџом Банкоили Поцпе, који сацржи и друн напред поменуге епементе потврде 0 извршенч упптаксе, као и назив подносиоца захтева за зашшџ права за кчег је извршена упфпђтаксе;
3) П тврда издата од стране Републике Србі¢е, Минисгар« гва Финанси Упоаве за
трезор, која сацржи све напред поменуге елементе, за подносиоце здостева за зашшџ
права(корисници Буџетских средстава и други корисниш јавних средстава) који иму
отворен рачун у оквиру припацућег консолидованог рачуна

п
резора а који се води у

Управи за трезор;
4) П тврда издата од стране Народне Банке Србе, кфа сацржи све напрсд поменуге

елемекте, за подносиоце захтева за зацпигу права (Банке и други суекти) који имаіу

отворен рачун код Народне Банке Србие у скј1аду са законом и другим прописом.
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