
 1

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

МИЛЕВА МАРИЋ

 АЈНШТАЈН- ”
”

НОВИ САД

 
  

 

 На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (даље:  Закон), члана 63. став 3. тачка 7). 
Статута Техничке школе „Милева Марић-Ајнштајн“  и Извештаја о стручној оцени понуда број 681  од 
20.09.2016 године, доносим 
 
 

ОДЛУКУ 
 

О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА  ЈНМВ 7/2016  набавка грађевинских радова са уградњом 
инсталација и опреме на вреловодној мрежи ради отклањања хаварије  на топловодној 

мрежи у објекту  Браће Рибикара 40 
 
 

            Уговор се додељује  понуђачу је  ENERGY PRO DOO Ружин гај 15, Нови Сад, 
 са понуђеном ценом од 2.148.095,00  динара без пдв, број понуде 2009/2016  од 
20.09.2016 године, за јавну набавку мале вредности: набавка грађевинских радова са 
уградњом инсталација и опреме на вреловодној мрежи ради отклањања хаварије  на 
топловодној мрежи у објекту  Браће Рибикара 40., заведену под дел. бројем 677 од 
20.09.2016 године,  а по Позиву за подношење понуда број 643  објављеног на Порталу за 
јавне набавке дана 09.09.2016. године . 

 Одлуку доставити понуђачу у року од три дана од дана доношења исте. 

 

Образложење 

 

 I. Наручилац је дана 09.09.2016 године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке 

мале вредности, набавка набавка грађевинских радова са уградњом инсталација и опреме на 
вреловодној мрежи ради отклањања хаварије  на топловодној мрежи у објекту  Браће Рибикара 40., 
 (ознака из Општег речника набавки:45331100- радови на инсталацији грејања),  процењене 
вредности од 2.304.860,00 динара без пдв., дел. број 641  и позив за подношење понуда, број 643, 
објављеног  на Порталу за јавне набавке дана 09.09.2016. године. 

       II. Средства за финансирање ове јавне набавке на конту 5113-капитално одржавање зграда 
и објеката су уврштена у Предлог измене финансијског плана прихода и примања и расхода и 
издатака Градске управе за образовање за 2016 годину за ребаланс буџета Града Новог Сада за 2016 
годину, у Финансијски план Школе за      2016. годину и у План набавки за 2016 годину у табели 
1.3.2. Процењена вредност јавне набавке износи 2.765.832,00 динара са пдв. 

  
 III. Наручилац је прибавио понуде од следећег понуђача: 
 

Број под којим је 
понуда заведена 

Назив или шифра 
понуђача 

Датум 
пријема 

Час 

677 
ENERGY PRO DOO,  Ружин гај 15, Нови 
Сад 

20.09.2016. године 
У 8:20 

лично 

 
 Неблаговремених понуда нема. 
 
  IV. Комисија за спровођење поступка јавне набавке мале вредности спровела је поступак јавног 
отварања понуда за предметну јавну набавку дана 20.09.2016 године. 
 Комисија за спровођење поступка јавне набавке мале вредности је дана 20.09.2016. 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 грађевинских радова са 
уградњом инсталација и опреме на вреловодној мрежи ради отклањања хаварије  на топловодној 
мрежи у објекту  Браће Рибикара 40,  процењене вредности од 2.304.860,00 динара без пореза на 
додатну вредност. ; 
 б) Критеријум за оцену понуда је најнижа понуђена цена. 
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- г) Комисија  констатује да је  „ENERGY PRO DOO Ружин гај 15, Нови Сад ,  једини понуђач 

са понуђеном ценом 2.148.095,00  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.  
 

 
 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 у року од 5 дана од дана пријема исте . 
 
 
 

 
 
Достављено: понуђачу     ДИРЕКТОР ШКОЛЕ 
 
        др Станко Матић  
   


