Број одлуке ЈНМВ 3/2015
Датум: 29. 12. 2015.
Деловодни број: 317/15-II/13

На основу члана 26. и 81. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” 124/2012, 14/2015
и 68/2015), директор Завода за културу војвођанских Мађара доноси:

Одлуку
о избору најповољније понуде
Бира се као најповољнија понуда понуђача „САЈНОС” д.о.о. из Новог Сада, поднет под
брoјем 314/15-II/13 од 28. 12. 2015. године:

Образложење
Наручилац је дана 15. 12. 2015. године донео одлуку о покретању поступка јавне набавке
мале вредности бр. ЈНМВ 3/2015 услуга штампања – припрема за штампу и штампање
књиге на мађарском језику, ЈНМВ број 3/2015, Партија 1: припрема за штампу и
штампање књиге на мађарском језику аутора Кароља Балинта, под насловом
„Bácsgyulafalva családkönyve”, Парија 2: припрема за штампу и штампање књиге на
мађарском језику аутора Арпада Папа, под насловом „Mindenki földje” по позиву под
бројем: 304/15-II/13 дана 16. 12. 2015. године. Дана 21.12.2015. године продужен је рок за
подношење понуда/пријава до 28. децембра 2015. године до 12.00 часова.
За наведену јавну набавку наручилац је поставио позив на Порталу јавне набавке и
на интернет страницу Завода за културу војвођанских Мађара.
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспеле су 3 понуде.
Комисија за јавне набавке је констатовала следеће:
1) Подаци о јавној набавци:
Предмет јавне набавке: услуга штампања – припрема за штампу и штампање две књиге
на мађарском језику у оквиру 2 партије, ознака из општег речника набавке: 79810000
Редни број јавне набавке: ЈНМВ 3/2015
Процењена вредност јавне набавке:
партија 1: 200 000,00 динара,
партија 2: 300 000,00 динара.
2) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија је констатовала да су све понуде прихватљиве, и предлаже да се одлука донесе
по принципу најниже цене. Најнижу цену је понудио „САЈНОС” д.о.о. из Новог Сада.
Комисија је предложила да се уговор закључи са наведеним понуђачем.

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке о
избору најповољније понуде, те је на основу законског овлашћења донело одлуку о
избору најповољније понуде. Понуда поднета под бр. 314/15-II/13 од 28. 12. 2015. године,
од стране понуђача „САЈНОС” д. о. о., Нови Сад бира се као најповољнија.

Поука о правном леку:
Против ове одлуке понуђач може наручиоцу поднети захтев за заштиту права у року
од 5 дана од дана дoнoшењa одлуке.

Одговорно лице
__________________
Мартина Гонди
в. д. директора Завода
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