Завод за антирабичну заштиту -

Пастеров завод, Нови Сад
Национална референтна лабораторија за беснило
Хајдук Вељкова бр. 1, 21000 Нови Сад
Тел./факс: 021/6611-003, 420-528
ПИБ: 100715745 Матични број: 08066388
Еmail: paster-ns@neobee.net
Web: www.paster.org.rs
Број: 01-134/20
Датум: 24.09.2015.
НОВИ САД
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама, а у складу са Извештајем о
стручној оцени понуда, Комисије за јавну набавку, број 01-134/19 од 23.09.2015. године,
у року одређеном у позиву за подношење понуда доносим
ОДЛУКУ
о додели уговора
у поступку јавне набавке мале вредности грађевинског материјала, број 05/2015

Након спроведеног јавног отварања понуда, у поступку јавне набавке мале
вредности грађевинског материјала, број 05/2015, а прихватајући Извештај о стручној
оцени понуда Комисије за јавну набавку број 01-134/19 од 23.09.2015. године, додељују
се уговори за следеће понуде:


За партију 1 - Материјал за керамичарске радове: Понуда број 15/09/2015 од
15.09.2015. понуђача СТР на велико и мало Дрвар, Нови Бечеј и



За партију 2 - Остали грађевински материјал: Понуда број 23 од 21.09.2015.
понуђача Браћа Дринић, Нови Сад
Образложење

На расписани јавни оглас за набавку грађевинског материјала јавило се 7
понуђача, који су благовремено доставили понуде. Након прегледа и оцене понуда,
констатовано је да су све понуде прихватљиве и додељују се уговори за следеће
понуде:


За партију 1 - Материјал за керамичарске радове: Понуда број 15/09/2015 од
15.09.2015. понуђача СТР на велико и мало Дрвар, Нови Бечеј и



За партију 2 - Остали грађевински материјал: Понуда број 23 од 21.09.2015.
понуђача Браћа Дринић, Нови Сад

Подаци о стручној оцени понуда, сходно члану 105. Закона о јавним набавкама:
1. Предмет јавне набавке: Грађевински материјал
2. Процењена вредност јавне набавке, у динарима, без ПДВ-а: до 500.000,00 дин.
Јавна набавка је обликована у две партије, и то:
1. Материјал за керамичарске радове: 450.000,00 дин.
2. Остали грађевински материјал: 50.000,00 дин.
3. Основни подаци о понуђачима: На јавни позив одазвало се 7 понуђача, и то:
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Јовста, Београд
СТР на велико и мало Дрвар, Нови Бечеј
Central line, Београд
Агрокрајина, Нови Сад
Браћа Дринић, Нови Сад
ДОО Теодоровић, Каћ
МАС ПРОМЕТ, Нови Сад

4. Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда:
Није било понуда које су одбијене;

5. Ако је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно образложење начин на који је утврђена та цена: __________________________________;
6. Начин примене методологије доделе пондера: Није било пондерисања;
7. Назив понуђача коме се додељује уговор, а ако је понуђач навео да ће набавку
извршити уз помоћ подизовђача и назив подизвођача:
 За Партију 1. - СТР на велико и мало Дрвар, Нови Бечеј
 За Партију 2. - Браћа Дринић, Нови Сад.
Упутство о правном средству:

Директор

Против ове Одлуке може се поднети захтев за
заштиту права у року од 5 (пет) дана од дана
објављивања Одлуке на Порталу јавних
набавки, сходно члану 149. став 6. Закона о
јавним набавкама ("Сл. гласник РС", број
124/12, 14/15 и 68/15)
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Проф. др Душан Лалошевић
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