СРЕДЊА МАШИНСКА ШКОЛА
Бул.краља Петра првог 38 , Нови Сад
Број: 726
Датум: 13.03.2020.
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник
РС", бр.124/2012., 14/2015. I 68/2015 ) и Извештај о стручној оцени понуда број
668 од 10.03.2020. године, директор школе 13.03.2020. године, доноси
ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
У поступку јавне набавке мале вредности добара
ЈНМВ бр. 2/2020 ЗА НАБАВКУ ДОБАРА-МАТЕРИЈАЛА ЗА
ОБРАЗОВАЊЕ

Партија 1. Материјал за теоријску наставу
Додељује се уговор понуђачу MАЛНЕД D.O.O. Нови Сад, Бранимира Ћосића
15 са понуђеном ценом 199.990,00 (без ПДВ-а), за јавну набавку мале
вредности: набавка добара- материјала за образовање заведену под
деловодним бројем 624 од 6.03.2020. године, а по ПОЗИВУ за подношње
понуда број 492 од 27.02.2020. године објављеног на порталу за јавне набавке
27.02.2020. године са роком предаје конкурсне документације до 06.03.2020.
године до 8.30 часова.
Одлуку доставити изабраном понуђачу у року од три дана од дана доношења
исте.
Партија 2. – Материјал за практичну наставу
Додељује се уговор понуђачу ПЕДАЛА ДОО. Павлека Мишкина 14. Нови
Сад са понуђеном ценом 290.555,00 (без ПДВ-а), за јавну набавку мале
вредности: набавка добара- материјала за образовање заведену под
деловодним бројем 605 од 5.03.2020. године, а по ПОЗИВУ за подношње
понуда број 492 од 27.02.2020. године објављеног на порталу за јавне набавке
27.02.2020. године са роком предаје конкурсне документације до 06.03.2020.
године до 8.30 часова.
Одлуку доставити изабраном понуђачу у року од три дана од дана доношења
исте.

Партија 3. – Резни алат и прибор

Додељује се уговор понуђачу САВИНА ДОО, Нови Сад, Ђорђа Рајковића бр.
1, Нови Сад са понуђеном ценом 851.071,00 (без ПДВ-а), за јавну набавку
мале вредности: набавка добара- материјала за образовање заведену под
деловодним бројем 619 од 06.03.2020. године, а по ПОЗИВУ за подношње
понуда број 492 од 27.02.2020. године објављеног на порталу за јавне набавке
27.02.2020. године са роком предаје конкурсне документације до 06.03.2020.
године до 8.30 часова.
Одлуку доставити изабраном понуђачу у року од три дана од дана доношења
исте.
Пратија 4. – Уља и средства за хлађење
Додељује се уговор понуђачу ПЕДАЛА ДОО. Павлека Мишкина 14. Нови
Сад са понуђеном ценом 124.999,80 (без ПДВ-а), за јавну набавку мале
вредности: набавка добара- материјала за образовање заведену под
деловодним бројем 604 од 5.03.2020. године, а по ПОЗИВУ за подношње
понуда број 492 од 27.02.2020. године објављеног на порталу за јавне набавке
27.02.2020. године са роком предаје конкурсне документације до 06.03.2020.
године до 8.30 часова.
Одлуку доставити изабраном понуђачу у року од три дана од дана доношења
исте.

Образложење:
Наручилац је дана 27.02.2020. године донео ОДЛУКУ број 489/2020 о
покретању поступка јавне набавке мале вредности, набавка добара-материјала за
образовање, ЈНМВ број 2/2020. На основу обезбеђених средстава у буџету Града
Новог Сада за 2020. годину за финансирање набавке добара-материјал за
образовање и средстава донација, позив за подношења понуда број 492 и
конкурсна документација број 493 од 27.02.2020. године објављени су на порталу
јавних набавки и интернет страни наручиоца, дана 27.02.2020. године.Рок за
предају понуда је 6.03.2020. године у 8.30 часова.
Након спроведног поступка отврања понуда и сачињавања Записника о
отврању понуда број 633 од 06.03.2020. године Комисија за јавну набавку је
приступила стручној оцени понуда и сачинила Извештај о стручној оцени понуда
број 668 од 10.03.2020. године који је наручилац усвојио.
I
Предметна јавна набавка планирана је Планом јавних набавки и
Финансијским планом школе, а средства за реализацију исте обезбеђена су у
износу од 1.649.442,00 са ПДВ-ом у буџету Града Новог Сада и из средстава
донација школе у износу од 200.000,00 динара са ПДВ-ом на конту 4266.
II Набавка је предвиђена у Плану јавних набавки за 2020. годину, под
редним бројем 1.1.2. Процењена вредност јавне набавке износи 1.472.035 без
ПДВ-а.

III

Наручилац је прибавио понуде од следећих понуђача, по партијама:

Партија 1. Mатеријал за теоријску наставу
Ред.
Бр

1

Назив или шифра понуђача

Број под којим је
понуда заведена

Датум
Пријема

Час

МАЛНЕД ДОО, Нови Сад

624

06.03.2020.

08.20

Партија 2. – Материјал за практичну наставу
Ред.
Бр

Назив или шифра понуђача

Број под којим је
понуда заведена

Датум
Пријема

Час

Друштво за трговину и услуге
Педала доо, Нови Сад

605

05.03.2020.

09.42

Назив или шифра понуђача

Број под којим је
понуда заведена

Датум
Пријема

Час

ОМНИ-ПРОМЕТ ДОО,
Батајница

602

05.03.2020.

08.30

САВИНА ДОО, Нови Сад

619

06.03.2020.

08.00

1.
Партија 3. Резни алат и прибор
Ред.
Бр
1.
2.

Партија 4. Уља и средства за хлађење
Ред.
Бр
1.

Назив или шифра понуђача

Број под којим је
понуда заведена

Датум
Пријема

Час

Друштво за трговину и услуге
Педала доо, Нови Сад

604

05.03.2020.

09.40

Неблаговремених понуда нема.

IV Комисија за спровођење јавне набавке мале вредности спровела је
поступак јавног отварања понуда за предметну јавну набавку дана 06.03.2020.
године.
Комисија за спровођење јавне набавке мале вредности је дана 06.03.20250.
године саставила Извештај о стручној оцени понуда, у коме је констатовала
следеће:

1. предмет јавне набавке мале вредности је набавка добра – МАТЕРИЈАЛ ЗА
ОБРАЗОВАЊЕ
2. редни број ЈН МВ 2/2020;
3. процењена вредност јавне набавке износи 1.472.035,00 дин. без ПДВ-еа,
односно 1.766.442,00 динара са ПДВ-еом.
Благовремено тј. до дана 06.03.2020. године до 08.30 часова примљено је 5
понуда и то:
- за партију 1. Материјал за теоријску наставу – 1 понуда
- за партију 2 Материјал за практичну наставу – 1 понуда
- за партију 3 Резни алат и прибор – 2 понуде
- за партију 4 Уља и средства за хлађење – 1 понуда
Број
парт
ије
1.

Број под којим
је понуда заведена

624

2.
605

Назив или шифра
понуђача

МАЛНЕД ДОО,
Нови Сад
Друштво за
трговину и
услуге Педала
доо, Нови Сад

3.

602

ОМНИПРОМЕТ ДОО,
Батајница

3.

619

САВИНА ДОО,
Нови Сад

604

Друштво за
трговину и
услуге Педала
доо, Нови Сад

4.

Понуђена цена (са и без пдв) или евентуални
попусти / динари
-

239.998,00 са ПДВ-ом
199.990,00 без ПДВ-а

-

348.666,00 са ПДВ-ом
290.555,00 без ПДВ-а

-

1.197.912,00 са ПДВ-ом
998.260,00 без ПДВ-а

-

1.021.285,20 са ПДВ-ом
851.071,00 без ПДВ-а

-

149.999,76 са ПДВ-ом
124.999,80 без ПДВ-а

V Критеријум за доделу уговора, односно оцењивање понуда је „најнижа
понуђена цена“ .
Партија 1. Mатеријал за теоријску наставу
Комисија констатује да је понуда понуђача МАЛНЕД ДОО Нови Сад,
Бранимира Ћосића бр.15 балговремена, исправна и одговарајућа са понуђеном

ценом од 199.990,00 динара без ПДВ-а па се предлаже да се уговор о јавној
набавци додели наведеном понуђачу.
Овлашћено лице Наручиоца прихватило је предлог Комисије за
спровођење поступка јавне набавке мале вредности о избору најповољније
понуде, те је донело одлуку као у диспозитиву.
Партија 2. – Материјал за практичну наставу
Комисија констатује да је понуда понуђача ПЕДАЛА ДОО Нови Сад,
Павлека Мишкина бр.14 балговремена, исправна и одговарајућа са понуђеном
ценом од 290.555,00 динара без ПДВ-а па се предлаже да се уговор о јавној
набавци додели наведеном понуђачу.
Овлашћено лице Наручиоца прихватило је предлог Комисије за
спровођење поступка јавне набавке мале вредности о избору најповољније
понуде, те је донело одлуку као у диспозитиву.
Партија 3. Резни алат и прибор
Комисија констатује да је понуда понуђача ОМНИ-ПРОМЕТ ДОО Батајница,
ул. Мајора Зорана Радосављевића бр.174А
балговремена, исправна и
неодговарајућа са понуђеном ценом од 998.260,00 динара без ПДВ-а. Понуђена
цена прелази процењену вредност партије 3 те се понуда наведеног понуђача
одбија.
Комисија констатује да је понуда понуђача САВИНА ДОО Нови Сад, Ђорђа
Рајковића бр.1 балговремена, исправна и одговарајућа са понуђеном ценом од
851.071,00 динара без ПДВ-а па се предлаже да се уговор о јавној набавци
додели наведеном понуђачу.
Овлашћено лице Наручиоца прихватило је предлог Комисије за
спровођење поступка јавне набавке мале вредности о избору најповољније
понуде, те је донело одлуку као у диспозитиву.
Партија 4. Уља и средства за хлађење
Комисија констатује да је понуда понуђача ПЕДАЛА ДОО Нови Сад,
Павлека Мишкина бр.14 балговремена, исправна и одговарајућа са понуђеном
ценом од 124.999,80 динара без ПДВ-а па се предлаже да се уговор о јавној
набавци додели наведеном понуђачу.
Овлашћено лице Наручиоца прихватило је предлог Комисије за спровођење
поступка јавне набавке мале вредности о избору најповољније понуде, те је
донело одлуку као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке понуђач односно заинтеросовано лице, сходно члану 148 ЗЈН
може поднети захтев за заштизу права у року од 5 дана од дана објављивања
одлуке на Порталу јавних набавке.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу
непосредно, електронском поштом, факсом или поштом препоручено са
повратницом.

Примерак
захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља
Републичкој комисији.
УПУТСТВО О УПЛАТИ ТАКСЕ И САДРЖИНА ПОТВРДЕ ЗА
ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
Чланом 151. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/12; у
даљем тексту: ЗЈН) је прописано да захтев за заштиту права мора да садржи,
између осталог, и потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН.
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун
буџета Републике Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. ЗЈН.
Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН,
прихватиће се:
1) Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи
следеће:
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе (у потврди мора јасно
да буде истакнуто да је уплата таксе реализована и
датум када је уплата таксе реализована);
(3) износ таксе из члана 156.став 1. тачка 2. ЗЈН чија се уплата врши
износи 40.000 динара;
(4) број рачуна буџета за уплату таксе: 840-742221843-57;
(5) шифру плаћања: 153 или 253;
(6) модел и позив на број: 97 50-016;
(7) сврха: такса за захтев за заштиту права понуђача за ЈНМВ 2/2015
наручиоца Средња машинска школа, Бул.Краља Петра првог 38 , Нови Сад.
(8) корисник: буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту
права за којег је извршена уплата таксе;
(10) потпис овлашћеног лица банке;
2) Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и
печатом банке или Поште, који садржи и друге напред поменуте елементе
потврде о извршеној уплати таксе, као и назив подносиоца захтева за заштиту
права за којег је извршена уплата таксе;
3) Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија,
Управе за трезор, која садржи све напред поменуте елементе, за подносиоце
захтева за заштиту права(корисници буџетских средстава и други корисници
јавних средстава)
који имају отворен рачун у оквиру припадајућег
консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор;
4) Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све напред
поменуте елементе, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други
субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом
и другим прописом
Директор школе
Владимир Гавранић с.р.

