OШ „Јован Јовановић Змај“ Суботица
Трг Јакаба и Комора 22
Дел.бр: 42-1238
Дана, 23.07.2020. године
СУБОТИЦА
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС, број
124/2012, 14/2015 и 68/2015), директор доноси:
ОДЛУКУ
о додели уговора
Уговор у јавној набавци мале вредности: радови- адаптација расвете, јавна набавка
број 4/2020, додељује се групи понуђача: „Европа електро“ ДОО, Балзакова 24,
Нови Сад и „Тесла системи“ ДОО, Др Ивана Рибара 181А, Нови Београд.
Образложење
Наручилац је дана 30.06.2020. године под дел.бр 42-1146 донео Одлуку о
покретању поступка за јавну набавку мале вредности: радови- адаптација расвете.
Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки и интернет
страници наручиоца 08.07.2020. године.
До истека рока за подношење понуда тј. до дана 17.07.2020. године до 10,00 часова
на адресу наручиоца је приспела једна понуда.
Након спроведеног поступка отварања понуда Комисија за јавну набавку је
приступила стручној оцени понуда и сачинила извештај.
У извештају о стручној оцени понуда дел.бр. 42-1232 од 20.07.2020. године
Комисија за јавну набавку је констатовала следеће:
1. Врста предмета јавне набавке:
- радови
2. Подаци о јавној набавци:
Предмет јавне набавке
Ознака из општег речника набавки
Редни број ЈН
Врста поступка
Оквирно време реализације уговора
Конто (планска година)
Износ на конту (планска година)
Извор финансирања ( планска година)
Процењена вредност (без ПДВ-а)

Радови- адаптација расвете
31500000 – расветна опрема и
електричне светиљке
4/2020
Јавна набавка мале вредности
август-септембар 2020. године
511323-капитално одржавање објекта
4.847.280,00 динара
01-буџет
4.039.000,00 динара

3. Благовремено, тј. до дана 17.07.2020. године до 10,00 часова пристигле су понуде
следећих понуђача:
Редни Назив/име и седиште понуђача
број
1.
Група понуђача: „Европа електро“ ДОО, Балзакова 24, Нови Сад и „Тесла
системи“ ДОО, Др Ивана Рибара 181А, Нови Београд
4. Неблаговремене понуде: нема
5. Понуђачи чије су понуде oдбијене и разлози за одбијање: нема
6. Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.
7. Ранг листа понуђача према критеријуму најниже понуђене цене:
Редни Назив/име и седиште понуђача
Понуђена цена (без ПДВ-а)
број
1.
Група понуђача: „Европа електро“
4.030.320,00 динара
ДОО, Балзакова 24, Нови Сад и „Тесла
системи“ ДОО, Др Ивана Рибара 181А,
Нови Београд
8. Понуђач коме се додељује уговор:
Комисија, после стручне оцене понуде, констатује да је понуда понуђача
Група понуђача: „Европа електро“ ДОО, Балзакова 24, Нови Сад и „Тесла системи“
ДОО, Др Ивана Рибара 181А, Нови Београд
благовремена, одговарајућа и прихватљива, те предлаже наручиоцу да се
наведеном понуђачу додели уговор.
Група понуђача је Споразумом о заједничком извршењу јавне набавке прецизирала
да члан групе понуђача „Европа електро“ ДОО, Балзакова 24, Нови Сад заступа
групу понуђача пред наручиоцем у предметном поступку јавне набавке.
На основу наведеног донета је одлука као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за
заштиту права у року од 5 (пет) дана од дана објављивања на Порталу јавних
набавки у складу са Законом о јавним набавкама. Захтев за заштиту права подноси
се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту
права у поступцима јавних набавки.

Директор школе,
Губић Шелкен Клаудиа
____________________________
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