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На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр.
бр 124/12, 14/15 и
68/15) и Извештаја о стручној оцени понуда Комисије за јавну набавку
набавку, бр. 143/17 од
04.04.2017. године, доносим
О Д Л У К У
о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности добара бр. 01/2017
0
набавка
ужине и хране за децу – формиране по партијама
Уговори се додељују следећим понуђачима;
понуђачима
за партију 1 – ужина, хлеб и пециво - ''Нови хит'' доо Србобран, Змај Јовина 5, понуда бр.
01/2017 од 30.03.2017., заведен
заведена код наручиоца под дел. бр. 139/2017 од 03.0
.04.2017.;
за партију 2 – месо и прерађевине од меса - И.М. ''Матић'' Нови Сад, Клисански пут 113,
понуда бр. 177/4-17 од 01.0
.04.2017., заведена код наручиоца под дел. бр
бр. 132 /2017 од
31.03.2017.;
за партију 3 – остале намирнице – СТР ''Игнис'' Србобран, Јована Поповића 26, понуда
бр.1 од 03.04.2017 . заведена код наручиоца под дел. бр. 138/2017 од 03.04.201
.2017.;
Образложење
20
године донео Одлуку о покретању поступка јавне
Наручилац је дана 20.03.2017.
набавке мале вредности број 1/2017 набавка добара- ужина и храна за децу,
децу ОРН 15000000
храна, пиће, дуван и сродни производи,
производи формиране по партијама, под деловодним бројем
116/17.
Укупна вредност набавке процењена је на 2.900.000.- динара
динара, а по партијама
партијама:
партија 1 – ужина, хлеб и пециво – 1.591.000,оо
партија 2 – месо и прерађевине од меса 454.000,оо
партија 3 – остале намирнице 855
855.000,оо

Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за предметну јавну набавку
објављени су на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца дана 24.03.2017.
године.
Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању
понуда број 141/17 од 03.04.201
.2017. године, Комисија за јавну набавку приступила је стручној
оцени понуда, датој у Извештају број 143/17 од 04.04.2017.
У извештају о стручној оцени понуда Комисија за предметну јавну набавку
констатовала је следеће:
У поступку јавне набавке учествовало је пет (5) понуђача.
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Р. Назив и седиште понуђача/ шифра Назив и седиште понуђача из
бр.
понуђача
групе понуђача
1. И.М. ''Матић'' ; Нови Сад,
Клисански пут 113
2. ПР ''Код чика Лазе'', Србобран, 19.
октобра бр. 60
3. СТР ''Игнис'' Србобран, Ј.
Поповића 26
4. ''Нови хит'' доо, Србобран, Змај
Јовина 5
5. СЗР ''Јулчи'', Ловћенац, Ивана
Милутиновића б.б.

Назив и седиште
подизвођача

Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда:
Понуда понуђача ПР ''Код чика Лазе'' из Србобрана, ул. 19. октобра бр. 60, за партију
01-ужина, хлеб и пециво одбијена је као неприхватљива из разлога што укупна цена
понуде прелази износ процењене вредности партије из предметне ЈН. Наиме процењена
вредност ове партије, што је и наведено у конкурсној документацији на стр. 3. глава II
ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈН , је 1.591.000,оо динара, а укупна понуђена цена Понуђача ПР
''Код чика Лазе'' је 1.801.262,20 динара.
Други подаци битни за предметну јавну набавку:
Комисија констатује да није било неблаговремених понуда и да су сви понуђачи
доставили доказе о испуњености услова како обавезних тако и додатног.
Комисија је такође констатовала да су уочене рачунске грешке у понуди СТР ''Игнис''
Србобран, за партију 03 – остале намирнице, и она је својим дописом бр. 142/17 од 03. априла
2017. затражила од овог понуђача писмену сагласност за исправљ ање рачунских грешака што
је и добила истог дана. Сама понуда пре исправке износила је =459.243,06 динара, а после
исправке =459.237.87 динара, што је разлика од -5,19 динара. Разлика је незнатна, али да се
понуда не би одбила као неприхватљива Понуђачу је предложено да се изврши рачунска
исправка, што је овај, као што је већ напред и наведено, прихватио.
Критеријум за доделу уговора био је најнижа понуђена цена.
Ранг листа прихватљивих понуда применом критеријума за доделу уговора по партијама:
Партија 1- ужина, хлеб и пециво
Р.
Назив и седиште понуђача/шифра понуђача
бр.
1.
''Нови хит'' доо, Србобран, Змај Јовина 5
2.

СЗР ''Јулчи'', Ловћенац, Ивана Милутиновића бб

3.

Пекарска радња ''Код чика Лазе'' Србобран, 19. октобра бр. 60

Понуђена цена без ПДВа
=1.389.740,оо
=1.469.860,оо
=1.801.262,2о

Партија 2 – месо и прерађевине од меса
Р.
Назив и седиште понуђача/шифра понуђача
бр.
1. И.М. ''Матић'' Нови Сад, Клисански пут бр. 113
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Понуђена цена без ПДВ-а
=276.145,оо

Партија 3 – остале намирнице
Р. бр. Назив и седиште понуђача/шифра понуђача
1.
СТР ''Игнис'' Србобран, Јована Поповића бр. 26

Понуђена цена без ПДВ-а
=459.237,87

Комисија за јавну набавку констатовала је да су најповољније понуде понуђача, узевши у обзир
критеријум ''најнижа понуђена цена'', следеће понуде, за које је предложила наручиоцу да се
њима доделе уговори:
за партију 1 – ужина, хлеб и пециво - ''Нови хит'' Србобран, Змај Јовина 5,
за партију 2 – месо и прерађевине од меса - И.М. ''Матић'' Нови Сад, Клисански пут 113,
за партију 3 – остале намирнице – СТР ''Игнис'' Србобран, Јована Поповића 26.
Наручилац је прихватио предлог комисије за предметну јавну набавку и донео одлуку
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 објављивања на Порталу јавних набавки и
интернет страници наручиоца. Захтев се подноси Републичкој комисији за заштиту права у
поступцима јавних набавки, а предаје наручиоцу.
Поступак за заштиту права понуђача подробније је дат у Конкурсној документацији за
предметну јавну набавку, у поглављу VIII Упутство понуђачима како да сачине понуду, тачка
21. Захтев за заштиту права понуђача, стр. 55.

ДИРЕКТОР УСТАНОВЕ
Александра Врсајковић
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