ОСНОВНА ШКОЛА

Доситеј Обрадовић
Нови Сад

ДЕЛОВОДНИ БРОЈ: 54
ДАТУМ: 18.08.2017.

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ: 03

На основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке поступка јавне набавке мале
вредности број 03 од 26.07.2017 заведене под дел. бројем 42 и Решења о образовању
комисије- која ће спровести поступак набавке број 03 заведене под дел. бројем 43 од
26.07.2017 године, сагласно Извештају о стручној оцени Комисије за јавну за набавку од
18.08.2017 године, а у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“
број 124/12, 68/15) доносим следећу

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
Наручилац: Основна школа „Доситеј Обрадовић“, Филипа Филиповића 3, Нови Сад
1. Предмет набавке: набавка добара- Набавка намирница за школску кухињу за 2017-18 број
ЈНМВ 03.
Шифра из Општег речника набавке је:
15612500 – Пекарски производи
15800000 разни прехрамбени производи
2. Позиција у годишњем плану јавних набавки за 2017. Предметна јавна набавка је
планирана и налази се у финансијском плану школе и плану јавних набавки за 2017 годину
на позицији 1.1.2. Извор: родитељски динар и буџет Града Новог Сада.
3. Процењена вредност оквирног споразума 4.950.000,00 динара без ПДВ-а
4. Основни подаци о понуђачу:
„Мaster trade“ доо, Дунавска 10, Нови Сад у заједничкој понуди са „Пекара Зока НС“,
Кнеза Властимира 31, Нови Сад.
5. Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и цене тих понуда: нема одбијених
понуда.
6. Понуде које су одбијене због неуобичајене ниске цене, детаљно образложење-начин на
који је утврђена та цена: нема
7.
Критеријум оцењивања понуда је критеријум најниже понуђене цене.
8. На основу Извештаја о стручној оцени понуде оквирни споразум се додељује понуђачу
„Мaster trade“ доо, Дунавска 10, Нови Сад у заједничкој понуди са „Пекара Зока НС“,
Кнеза Властимира 31, Нови Сад са понуђеном ценом од 4.760.443,00 динара без ПДВ-а одн
5.449.116,02 динара са ПДВ-ом.
Поука о правном средству:
Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од 5 дана од дана
постављања Одлуке о доделу уговора на Порталу јавних набавки.
Директор школе
Станимир Паунић
21000 Нови Сад • Филипа Филиповића 3 • тел: 021 477 41 80, 477 41 81
факс: 021 677 55 20 • директор 021 677 55 21

www.dositejns.edu.rs

dositejns@mts.rs

