Основна школа „23. октобар“
Прерадовићева 1, 21205 Сремски Карловци
ПИБ:101423723, Матични број:08023522
Тел/фах: +381 21 881 639
23.oktobar@gmail.com , www.23oktobar.edu.rs
_____________________________________________________________________________________________

Број: 480/2019
Дана: 18.06.2019. године
На основу члана 108. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”број
124/12, 14/15 и 68/15) и Извештаја о стручној оцени понуда 479/2019 од 18. 06. 2019. године,
директор Основне школе „23. октобар“ из Сремских Карловаца доноси
ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
Уговор о јавној набавци Услуга: Израда Идејног пројекта и Пројекта за извођење санације,
конзервације, адаптације и реконструкције објекта Основне школе ''23. октобар'' у Сремским
Карловцима са претварањем таванског простора у поткровље“, редни број ЈН МВ 1.2.3/2019
се додељује Понуђачу:
„СТУДИО Д’АРТ“ д.о.о., Цара Душана 51, 21000 Нови Сад
по понуди број 630/19 од 17. 06. 2019. године
Образложење
Наручилац је дана 07. 06. 2019. године донео Одлуку о покретању јавне набавке мале
вредности Услуга: Израда Идејног пројекта и Пројекта за извођење санације, конзервације,
адаптације и реконструкције објекта Основне школе ''23. октобар'' у Сремским Карловцима са
претварањем таванског простора у поткровље“, редни број ЈН МВ 1.2.3/2019, Позив за подношење
понуда и Конкурсна документација за предметну јавну набавку објављена је 07. 06. 2019. године
на порталу ЈН и на сајту Наручиоца.
Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда,
број: 473/2019 од 17. 06. 2019. године, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени
понуда.
У Извештају о стручној оцени понуда констатовано је следеће:
1. Предмет јавне набавке:
- Предмет јавне набавке: Израда Идејног пројекта и Пројекта за извођење санације,
конзервације, адаптације и реконструкције објекта Основне школе ''23. октобар'' у Сремским
Карловцима са претварањем таванског простора у поткровље“, редни број ЈН МВ 1.2.3/2019
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- Врста поступка: ЈН мале вредности
- Врста предмета: Услуге
- Ознака из ОРН: 71242000- “израда пројеката и нацрта“
2. Процењена вредност јавне набавке:
-

Процењена вредност јавне набавке износи: 4.983.600,00 динара без урачунатог ПДВ-а.

3. Основни подаци о понуђачима
За предметну јавну набавку поднета је једна (1) понуда:
1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив:

„СТУДИО Д’АРТ“ д.о.о.

Адреса:

Цара Душана 51, 21000 Нови Сад

Матични број:

20169800

ПИБ:

104472555

Законски заступник:

др Дубравка Ђукановић
Подаци о примљеним понудама:

Редни
број

1.

ПОНУЂАЧ
„СТУДИО Д’АРТ“ д.о.о.
Цара Душана 51
21000 Нови Сад

Понуђена ЦЕНА
без ПДВ-а

Датум
подношења
понуде

Време
подношења
понуде

4.980.000,00 РСД
без ПДВ

17.06.2019.

9:25 h

4. Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда:
____________________________________нема___________________________________
5. Ако је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно образложење – начин
на који је утврђена та цена:
________________Нема одбијене понуде због неуобичајено ниске цене_______________
6. Критеријум за доделу уговора:
Конкурсном документацијом је предвиђен критеријум: „најнижа понуђена цена“
Приликом стручне оцене понуда, Комисија за предметну јавну набавку је утврдила да је
понуда Понуђача: „СТУДИО Д’АРТ“ д.о.о., Цара Душана 51, 21000 Нови Сад
благовремена, прихватљива и одговарајућа.
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Ранг листа понуђача применом критеријумом „ најнижа понуђена цена “:
Редниброј

ПОНУЂАЧ

1.

„СТУДИО Д’АРТ“ д.о.о.
Цара Душана 51
21000 Нови Сад

Понуђена ЦЕНА
без ПДВ-а

Понуђена ЦЕНА
са ПДВ-ом

4.980.000,00 РСД
без ПДВ

5.976.000,00 РСД
са ПДВ-ом

6. Назив понуђача коме се додељује уговор, а ако је понуђач навео да ће набавку
извршити уз помоћ подизвођача и назив подизвођача:
_____________________________нема подизвођача_________________________
На основу свега изнетог, Комисија предлаже одговорном лицу Наручиоца да се уговор о
јавној набавци предметних услуга додели понуђачу:
„СТУДИО Д’АРТ“ д.о.о., Цара Душана 51, 21000 Нови Сад, кога заступа - др Дубравка
Ђукановић
Овлашћено лице Наручиоца прихватило је предлог Комисије те је на основу овлашћења из члана
108. ЗЈН („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15) донело одлуку као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНИМ ЛЕКУ
Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од 5 дана од дана
објављивања Одлуке о додели уговора на Порталу јавних набавки. Захтев се подноси Наручиоцу,
а копија истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права.
овлашћено лице
Весна Чолић, директор
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