Основна школа "Мома Станојловић"
Кнеза Михаила 40.
34000 Крагујевац
Дел.бр. 191
Датум: 17.03.2017
Јавна набавка број 1.1.5/2017
На основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 148 од
02.03.2017. године у поступку јавне набавке мале вредности, сагласно Извештају Комисије за
јавну набавку број од .03.2017. године, а у складу са чланом 108. став 1. и 3. ЗЈН ("Службени
гласник РС" број 124/12,14/2015 и 68/2015) доносим следећу:
ОДЛУКУ
о додели уговора
1) Набавку: намирнице
Јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности, по јавном позиву
објављеном дана 06.03.2017.године на Порталу јавних набавки адреса http://www.portal.ujn.gov.rs/
и интернет страници наручиоца http://www.momakg.edu.rs/
2) Број позиције у годишњем плану набавки за 2017, 1.1.5
3) Процењена вредност: 4.000.000,00 динара
ПАРТИЈА БР. 1.- Намирнице широке потрошње: 2.250.000,00
ПАРТИЈА БР. 2 - Млеко и млечни производи:
300.000,00
ПАРТИЈА БР. 3 – Производи од брашна
1.450.000,00
4) Евентуалних одсупања од плана набавки: нема
5) Разлог за спровођење поступка јавне набавке мале вредности: на основу члана 39.став1.Закона
о јавним набавкама ("Сл.гласник РС" бр.124/12,14/2015 и 68/2015)
6) Наручилац самостално спроводи поступак јавне набавке.
Рок за подношење понуда: 14.03.2017.г.до 12:00 часова.
За спровођење предметне јавне набавке, именована је Комисија.
Јавно отварање понуда обављено је дана 14.03.2017.г.у 12:30 часова у просторијама
ОШ "Мома Станојловић".
Отварању понуда нису присуствовала представници понуђача.
7) основни подаци о понуђачима: на оглас је конкурисало 5 понуђача и то за:
Партију 1.- Намирнице широке потрошње 3 понуђача,
Партија 2.- Млеко и млечни производи 3 понуђача и
Партију 3.- Производи од брашна прерађевине 1 понуђач.

ПАРТИЈА БР. 1 - Намирнице широке потрошње
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ПАРТИЈА БР. 2 - Млеко и млечни производи
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ПАРТИЈА БР. 3 - Производи од брашна
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1.Достављена понуда понуђача ДОО"Божиловић луксор"Свилајнац складу са чл.106 ст.1 тачка
5.ЗЈН садржи битан недостатак, не садржи потпис понуђача ни на једном обрасцу за Партије
1.Намирнице широке потрошње и 2.Млеко и млечни производи.
2.Понуда понуђача ДОО"Паланка промет"Смедеровска Паланка у складу са чл.106 ст.1 тачка
1.ЗЈН садржи битан недостатак односно понуђач није доставио доказ да испуњава обавезан услов
учешћа-није достављена Изјава понуђача о поштовању обавеза из чл.75.ст2.ЗЈН .

8)Понуде које су одбијене и разлози за њихово одбијање: У складу са чл.3. став 1.тачка 33.:
-Одбија се понуда понуђача ДОО"Божиловић луксор"Свилајнац за Партије 1.Намирнице широке
потрошње и 2.Млеко и млечни производи као неприхватљива
- Одбија се понуда понуђача ДОО"Паланка промет"Смедерово за Партије 1.Намирнице широке
потрошње и 2.Млеко и млечни производи као неприхватљива
9) Мишљење комисије за јавну набаку:
За Партију 1.- Намирнице широке потрошње пристигле је једна понуда која је благовремена,
одговарајућа и прихватљива.
За Партију 2.- Млеко и млечни производи пристигла је једна понуда која је благовремена,
одговарајућа и прихватљива.
За Партију 3.- Производи од брашна пристигла је једна понуда која је благовремена, одговарајућа
и прихватљива.
10) Дана 17.03.2017. г. Комисија за јавну набавку је у складу са критеријумом за оцену понуда:
најнижа понуђена цена извршила рангирање понуђача који испуњавају све услове на основу
доказа достављених уз понуду.
ПАРТИЈА БР. 1 - Намирнице широке потрошње
Р.Б.
Понуђач
1.

ДОО,,Трнава Промет'' Крагујевац

ПАРТИЈА БР. 2 - Млеко и млечни производи
Р.Б.
Понуђач
1.

ДОО,,Границе'' Младеновац

ПАРТИЈА БР. 3 - Производи од брашна
Р.Б.
Понуђач
1.

СУР,,Бресница'' Крагујевац

КРИТЕРИЈУМ:најнижа
понуђена цена без ПДВ-а
1.749.410,42

КРИТЕРИЈУМ:најнижа
понуђена цена без ПДВ-а
165.528,00

КРИТЕРИЈУМ:најнижа
понуђена цена без ПДВ-а
1.319.500,00

11) На основу оцене понуде у складу са конкурсном документацијом, Комисија за јавну набавку
предлаже да се уговор за ПАРТИЈА БР. 1 - Намирнице широке потрошње
додели понуђачу:
ДОО,,Трнава Промет'' Крагујевац
уз следеће услове
уговорени износ: 1.749.410,42 динара без ПДВ-а и са ПДВ-ом 1.997.900,64 динара
место испоруке:ОШ "Мома Станојловић" Кнеза Михаила бр.40. 34000 Крагујевац
На основу оцене понуде у складу са конкурсном документацијом, Комисија за јавну набавку
предлаже да се уговор за ПАРТИЈА БР. 2 - Млеко и млечни производи додели понуђачу:
ДОО,,Границе" Младеновац
уз следеће услове
уговорени износ: 165.528,00 динара без ПДВ-а и са ПДВ-ом. 182.080,80 динара
место испоруке:ОШ "Мома Станојловић" Кнеза Михаила бр.40. 34000 Крагујевац
На основу оцене понуде у складу са конкурсном документацијом, Комисија за јавну набавку
предлаже да се уговор за ПАРТИЈА БР. 3 - Производи од брашна
додели понуђачу:
СУР,,Бресница'' Крагујевац
уз следеће услове
уговорени износ: 1.319.500,00 динара без ПДВ-а и са ПДВ-ом 1.451.450,00 динара

место испоруке:ОШ "Мома Станојловић" Кнеза Михаила бр.40. 34000 Крагујевац
11) Понуђачи ће самостално извршавати испоруку, без ангажовања подизвођача.
12) На основу оцене понуда спроведене у складу са конкурсном документацијом изабрани
понуђач је:
За ПАРТИЈУ БР. 1 - Намирнице широке потрошње
ДОО,,Трнава Промет''
Ул.Интернационалних бригада бб
34000 Крагујевац
у свему, према усвојеној понуди број 172 од 13.03.2017. године
уз следеће услове:
уговорени износ: 1.749.410,42 динара без ПДВ-а и са ПДВ-ом 1.997.900,64 динара
место испоруке:ОШ "Мома Станојловић" Кнеза Михаила бр.40. 34000 Крагујевац
За ПАРТИЈУ БР. 2 - Млеко и млечни производи
ДОО"Границе''
Ул.Николе Пашића 246
11400 Младеновац
у свему, према усвојеној понуди број 176 од 14.03.2017. године
уз следеће услове:
уговорени износ: 165.528,00 динара без ПДВ-а и са ПДВ-ом. 182.080,80 динара
место испоруке:ОШ "Мома Станојловић" Кнеза Михаила бр.40. 34000 Крагујевац
За ПАРТИЈУ БР. 3 - Производи од брашна
СУР,,Бресница''
Ул.Танкосићева бб
34000 Крагујевац
у свему, према усвојеној понуди број 177 од 14.03.2017. године
уз следеће услове:
уговорени износ: 1.319.500,00 динара без ПДВ-а и са ПДВ-ом 1.451.450,00 динара
место испоруке:ОШ "Мома Станојловић" Кнеза Михаила бр.40. 34000 Крагујевац
С обзиром да је за Партију 3.Производи од брашна поднета само једна понуда наручилац може
закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом
112. став 2. тачка 5) Закона.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ
Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права Републичкој комисији за
заштиту права у поступцима јавних набавки у року од пет дана од дана објављивања
Одлуке о додели уговора на Порталу јавних набавки.Захтев за заштиту права подноси се
наручиоцу а копија истовремено доставља комисији.
ВД ДИРЕКТОРА,
____________________
Рајица Ковачевић

