ТЕХНИЧКА ШКОЛА “ПАВЛЕ САВИЋ”
Шајкашка 34, Нови Сад
Број: 01-404-284/2016-09
Дана: 25.03.2016.
Нови Сад
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012,
14/2015 и 68/2016) и Извештаја o стручној оцени понуда 01-404-284/2016-07 од 21.03.2016.
године директор Школе доноси:
ОДЛУКУ
о додели уговора
Техничка школа “Павле Савић”, Нови Сад као наручилац, у поступку јавне набавке број
03/2016 Уговор о набавци лабораторијског стакла, по Партији 2, додељује понуђачу д.о.о.
“ЛАБОРАТОРИЈА” Нови Сад.
Образложење
Наручилац је дана 10.03.2016. године донео Одлуку о покретању поступка јавне
набавке мале вредности број 03/2016 за јавну набавку мале вредности – набавка добара –
хемикалије и потрошни лабораторијски материјал, која је деловодно заведена бројем 01-404284/2016.
За наведену јавну набавку наручилац је дана 10.03.2016. године, објавио позив за
подношење понуда на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници
www.tspavlesavic.edu.rs. Истовремено позив је упућен путем е-mail-а на адресе следећих
потенцијалних понуђача: Лабораторија д.о.о., Нови Сад,. Completa Labor д.о.о., Суботица и
Uni-Chem, Београд.
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца поднетo је четири понуде за
Партију 2.
Након спроведеног отварања понуда Комисија за спровођење поступка јавне набавке је
приступила стручној оцени понуда и сачинила извештај о истом.
У извештају о стручној оцени понуда број 01-404-284/2016-07 од 21.03.2016. године,
констатовано је следеће (од значаја за Партију 2.):
1. Врста предмета јавне набавке: набавка добара – хемикалије и потрошни лабораторијски
материјал
2. Подаци о јавној набавци:
Предмет јавне набавке: хемикалије и потрошни лабораторијски материјал
Редни број јавне набавке: 03/2016
Јавна набавка је подељена по партијама:
• Партија 1. - хемикалије (шифре општег речника 24000000 – хемијски производи)
• Партија 2. – лабораторијско стакло (шифра општег речника 33793000 – производи
од стакла за лабораторијске намене)
Процењена вредност јавне набавке: 750.000,00 без ПДВ-а
Процењена вредност по партијама:
• Паритија 1. – 375.000,00 динара без ПДВ-а

•

Партија 2. - 375.000,00 динара без ПДВ-а

а) Основни подаци о понуђачима и понудама:
Назив/име понуђача

Број под којим је
понуда заведена

Датум и час пријема
понуде

“SUPERLAB” д.о.о., Нови Београд

01-404-318/2016

17.03.2016. у 1355 часова

“MANY AGROVET” д.о.о., Београд

01-404-321/2016

18.03.2016. у 840 часова

“G-2”д.о.о., Београд

01-404-322/2016

18.03.2016. у 845 часова

д.о.о. “ЛАБОРАТОРИЈА” Нови Сад

01-404-326/2016

18.03.2016. у 945 часова

Све понуде су благовремене и одговарајуће.
б) Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена
в) Ранг листа понуђача
Назив/име понуђача

Понуђена цена (без ПДВ-а)

1.

д.о.о. “ЛАБОРАТОРИЈА” Нови Сад

274.775,00

2.

“G-2”д.о.о., Београд

282.482,00

3.

“MANY AGROVET” д.о.о., Београд

329.955,00

4.

“SUPERLAB” д.о.о., Нови Београд

383.251,81*

* понуда понуђача “SUPERLAB” д.о.о., Нови Београд је неприхватљива јер прелази износ
процењене вредности јавне набавке по Партији 2.
г) Назив/име понуђача коме се додељује уговор:
После стручне оцене понуда, констатује се да уговор треба доделити понуђачу:
д.о.о. “ЛАБОРАТОРИЈА” Нови Сад
јер је под једнаким условима понудио најнижу цену.
Изабрани понуђач не извршава набавку преко подизвођача.
Директор Школе је прихватила предлог Комисије за јавну набавку о избору
најповољније понуде, и донела одлуку о додели уговора као то је наведено у диспозитиву.
Поука о правном леку Против ове одлуке понуђач, односно
заинтересовано лице сходно члану 148. ЗЈН, може поднети
захтев за заштиту права у року од 5 дана од дана објављивања
одлуке на Порталу јавних набавки.

