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ТЕХНИЧКА ШКОЛА
МИЛЕВА МАРИЋ

 АЈНШТАЈН- ”
”

НОВИ САД

 
 
  
 
 На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (даље Закон), члана 63. Став3. Тачка 7). 
Статута Техничке школе „Милева Марић-Ајнштајн“  и Извештаја о стручној оцени понуда број 176 од 
17.03.2017 године, доносим 
 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА  
 

У поступку јавне набавке мале вредности добара 
 

ЈНМВ број 1/2017  ЗА НАБАВКУ ДОБАРА – МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ 
 
 

 Додељује се уговор понуђачу  П&Б ПЛУС ДОО Нови Сад, Милована Глишића 3., 
са понуђеном ценом 2.096.000,00 динара (без ПДВ), број понуде 1/2017 од 
17.03.2017 године за јавну набавку мале вредности: набавка добара-материјала за 
одржавање хигијене , заведену под дел. бројем 121 од 27.02.2017 године,  а по 
Позиву за подношење понуда број 159/1 објављеног на Порталу за јавне набавке 
дана 09.03.2017. године са роком предаје конкурсне документације до 17.03.2017. 
до 09 часова. 

-  
  Одлуку доставити изабраном понуђачу року од три дана од дана доношења 
 исте. 

 
Образложење 

 
  
 Наручилац је дана 27.02.2017 године донео Одлуку број 121 о покретању поступка јавне 
 набавке мале вредности,набавка добара-материјала за одржавање хигијене, ЈНМВ број 
 1/2017.Након добијања обавештења о обезбеђењу средстава у буџету Града Новог Сада за 
 2017 годину за финансирање набавке добара-материјала за одржавање хигијене број IX-6-
 2/17-256 од 06.03.2017 године, позив за подношење понуда, број 159/1 објављен је  на 
 Порталу јавних набавки, интернет страни наручиоца, дана 09.03.2017. године.Рок за 
 предају понуда је 17.03.2017 до 09 часова. 
 
 Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда 
 број 175 од 17.03.2017 године Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени 
 понуда и сачинила Извештај о стручној оцени понуда број 176 од 17.03.2017.године који 
 је наручилац усвојио. 

 
I. Предметна јавна набавка планирана је Планом набавки и Финансијским планом Школе за 

2017. годину, а средства за реализацију исте су обезбеђена у износу од 2.518.000,00 са пдв 
у буџету Града Новог Сада за 2017. годину на конту 4268. 

II.  Набавка је предвиђена у Плану набавки за 2017 годину , под редним бројем 1.1.3. 
Процењена вредност јавне набавке износи 2.098.000,00  динара без пореза. 

  
     III. Наручилац је прибавио једну понуду од следећег понуђача: 
 
 

Број под којим је 
понуда заведена 

Назив или шифра 
понуђача 

Датум 
пријема 

Час 

381 

П&Б ПЛУС ДОО Нови Сад, Милована 
Глишића 3 

 

17.03.2017.године 08:50 

 

Техничка школа „Милева Марић-Ајнштајн” 
21000 Нови Сад, Гагаринова 1 
ЈН МВ 1/2017 
Број: 181 
Дана: 20.03.2017 године 
Тел.: 021 / 443-444 Факс: 021 / 442-297 
e-mail: mileva.ajnstajn@gmail.com 

 
 

mailto:mileva.ajnstajn@gmail.com


 2 

 Неблаговремених понуда нема. 
 
  
   IV. Комисија за спровођење поступка јавне набавке мале вредности спровела је поступак јавног 
отварања понуда за предметну јавну набавку дана 17.03.2017 године. 
 Комисија за спровођење поступка јавне набавке мале вредности је дана 17.03.2017 године 
саставила извештај о стручној оцени понуда, у коме је констатовала следеће: 
 
 
 Предмет и вредност уговора о јавној набавци 
 
 а) Предмет уговора о јавној набавци је набавка мале вредности набавка добара-материјала 
за одржавање хигијене; 
 б) Процењена вредност јавне набавке мале вредности износи 2.098.000,00 динара, без 
пореза на додатну вредност. 
 в) Критеријум за оцену понуда је најнижа понуђена цена. 
 г) Комисија је оценила једину примљену понуду: 
 
Понуђач: П&Б ПЛУС ДОО Нови Сад, Милована Глишића 3 
 
-     Датум пријема понуде: 17.03.2017. године.  
- Број под којим је понуда заведена: 174, број понуде: 1/2017 од 17.03.2017. године 
- Шифра делатности: 4675 
- Матични број: 20280999 
- Цена из понуде:  2.096.000,00  динара без ПДВ 
 

 Понуђач је доставио прилоге уз понуду који су тражени у позиву за достављање понуда. 
Понуда је благовремена, исправна и одговарајућа. 
 

 
 V. Критеријум за доделу уговора, односно за оцењивање понуда је         
„најнижа понуђена цена“ 
 
Комисија констатује да је  П&Б ПЛУС ДОО Нови Сада,  једини понуђач са понуђеном ценом 
2.096.000,00  динара (без ПДВ) који у потпуности испуњава услове и чија је понуда благовремена, 
исправна и одговарајућа  и предлаже да се уговор о јавној набавци додели наведеном понуђачу.  

 
       Понуђач је понуду дао самостално. 

 
 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 може поднети захтев за заштиту права Републичкој  комисији за 

заштиту права у поступцима јавних набавки, а предаје  наручиоцу, у року од  5 дана од дана 
пријема исте . 
 
 
 
 
 Достављено:      Директор школе 
 

1. Понуђачу      др Матић Станко 
 
 
 


