Кикинда, Светосавска 57; тел: 0230/34-250, тел/факс: 0230/22-423; e-mail: vsov@businter.net; www.vaspitacka.edu.rs

Наручилац

ВШССОВ у Кикинди

Адреса

Светосавска бр. 57

Место

Кикинда

Број одлуке

319-4

Датум

04.07.2017.

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/2012,
68/2015) , директор Наручиоца ВШССОВ у Кикинди, дана 04.07.2017. године доноси:
ОДЛУКУ
о додели уговора за ЈНМВ 1/2017
Додељује се уговор за ЈНМВ бр. 1/2017, као најповољнијем понуђачу
„ЕКСПОИПОНМЕТАЛ“ д.о.о из Кикинде, ул. Браће Богарошки бр. 42, - понуда
заведена под бројем 337 дана 04.07.2017. године.
Образложење
Наручилац је дана 26.06.2017. године, донео одлуку број 319. о покретању поступка
Јавне набавке мале вредности бр. 1/2017, за јавну набавку радова: ЗАМЕНА ПOДОВА и
кречење библиотеке.
За спровођење поступка по наведеној јавној набавци Наручилац је именовао
Комисију решењем бр. 319-1. од 26.06.2017. године, која је обавила све потребне радње за
спровођење поступка.
На адресу Наручиоца приспелa je понудa понуђача „ЕКСПОИПОНМЕТАЛ“ д.о.о
из Кикинде, заведена под бројем 337 од 04.07.2017. године.
Дана 04.07.2017. године Комисија је спровела поступак отварања понуда, без
присуства представника понуђача и о томе сачинила Записник заведен под бројем 319-2
од 04.07.2017. године.
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Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавну набавку је приступила
стручној оцени понуда и о томе сачинила извештај.
У извештају о стручној оцени понуда бр. 319-3 од 04.07.2017. године, Комисија за
јавну набавку је констатовала следеће:
1) Критеријум за оцењивање понуде је : најнижа понуђена цена.
Комисија је на почетку извршила математичку проверу понуде понуђача
„ЕКСПОИПОНМЕТАЛ“ Кикинда и оценила је као одговарајућу и прихватљиву,
јер je сачињенa у складу са упутствима и захтевима Наручиоца, како је тражено у
конкурсној документацији.
Укупна цена «ЕКСПОИПОНМЕТАЛ», Кикинда: 597.350,00 без ПДВ, или 716.820,00
са ПДВ.
2)Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија је након стручне оцене констатовала да је најповољнија понуда понуђача
’’ЕКСПОИПОНМЕТАЛ’’ д.о.о. из Кикинде, ул. Браће Богарошки 42, и предложила
директору Наручиоца да му се додели Уговор.
Директор Наручиоца прихватио је предлог Комисије за јавну набавку мале
вредности, те је на основу законског овлашћења донео горе наведену одлуку.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове одлуке понуђач може Наручиоцу поднети
захтев за заштиту права у року од 5 дана од дана пријема исте.
Доставити:
1. Понуђачима
2. Архиви
Директор
____________________________
др Зоран Мијић, професор
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