ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У НОВОМ САДУ
Нови Сад, Школска бр. 1
Број: 01-7-4/8-2016
Датум: 02.03.2016. године

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама директор Високе техничке школе струковних
студија у Новом Саду, доноси
ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА
РЕДНИ БРОЈ ЈНМВ У 01-7-4/2016
У поступку јавне набавке мале вредности услуга број ЈНМВ У 01-7-4/2016, предмет јавне
набавке Ресторанске услуге, наручиоца Висока техничка школа струковних студија у Новом
Саду, УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу ПЛАВА ФРАЈЛА ДОО, Нови Сад, Сутјеска бр. 2,
број под којим је понуда заведена код наручиоца 01-7-4/5-2016 од 02.03.2016. год у 08:56 ч

Образложење
Наручилац је дана 22.02.2016. године године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке
број: ЈНМВ У 01-7-4/2016.
Позив за подношење понуде објављен је на Порталу јавних набавки и интернет страници
наручиоца дана 23.02.2016. године.
Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда број:
01-7-4/6-2016 од 02.03.2016. године, Комисија за јавну набавку (даље: Комисија) је приступила
стручној оцени понуда, датој у Извештају од 02.03.2016. године.
У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће:

1. Предмет и процењена вредност јавне набавке:
Предмет јавне набавке су Ресторанске услуге.
Назив и ознака из општег речника набавки 55300000 – Услуге ресторана и послуживања
храном.
Предмет јавне набавке није обликован по партијама.
Процењена вредност јавне набавке је 950.000,00 динара без обрачунатог ПДВ.
2. Подаци из плана набавки који се односе на предметну јавну набавку:
Предметна јавна набавка се у Плану набавку за 2016. годину налази на позицији 1.2.6.
Јавне набавке услуга. Предмет јавне набавке су Ресторанске услуге. Износ планираних
средстава за предметну набавку је 950.000,00 динара. Средства су обезбеђена из
сопствених прихода наручиоца, број конта 4236211. Процењена вредност укупно је
950.000,00 динара. Врста поступка: поступак јавне набавке мале вредности. Оквирни
датум покретања поступка: фебрур 2016. године. Оквирни датум закључења уговора:
март 2016. године. Оквирни датум извршења уговора: март-март 2016/2017. године.
Разлози и оправданост набавке: Ресторанске услуге су предвиђене за два ручка годишње
за запослене као и за ручкове руководства школе са пословним партнерима.

3. Одступања од плана набавки са образложењем:
Нема одступања.
4. Разлози и околности које оправдавају примену поступка мале вредности:
Наручилац је предвидео поступак јавне набавке мале вредности због процењене
вредности јавне набавке која не прелази износ од 3.000.000 динара на годишњем нивоу.
5. У поступку јавне набавке учествовао је 1 понуђач.
6. Основни подаци о понуђачу:
Р.
Назив и седиште понуђача/ шифра понуђача
бр.

1. ПЛАВА ФРАЈЛА ДОО, Нови Сад, Сутјеска бр. 2, број под којим је понуда
заведена код наручиоца 01-7-4/5-2016 од 02.03.2016. год у 08:56 ч
7. Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда
Нема одбијених понуда
8. Критеријум за доделу уговора:
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.

9. Ранг листа прихватљивих понуда применом критеријума за доделу уговора:
Р.
Назив и седиште понуђача/шифра понуђача
Понуђена цена
бр.
5.314,17 динара
1. ПЛАВА ФРАЈЛА ДОО, Нови Сад, Сутјеска бр. 2

На основу изнетог, одлучено је као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од пет дана од дана
њеног пријема. Захтев се подноси Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних
набавки, а предаје наручиоцу.
ДИРЕКТОР ШКОЛЕ:
Др Бранко Савић

