ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„БОШКО БУХА“ ИНЂИЈА
Број: 404-307-25/2018-05
Датум: 12.10.2018. године
ИНЂИЈА, Душана Јерковића 17а
На основу члана 108. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) и Извештаја о стручној оцени понуда Комисије за јавне
набавке број 404-307-24/2018-05 од 12.10.2018. године овлашћено лице наручиоца,
директор Предшколске установе „Бошко Буха“ Инђија доноси следећу:
ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА
У поступку јавне набавке добара – Храна, намирнице и вода, који је
спроведен у отвореном поступку обликованом по партијама од 1 до 8, ЈН бр.
13/2018, бирају се као најповољније понуде понуђача са којима ће се у складу са
прихваћеним моделом уговора закључити Уговор о јавној набавци предметних
добара и то за:
Партију 1 – Хлеб и пециво са понуђачем „Житопромет-млинпек“ ДОО Стара
Пазова, Голубиначки пут бб;
Партију 3 – Месо и месне прерађевине са понуђачем Кланица, прерада меса и
трговина „Недељковић“ Шашинци, Змај Јовина 13;
Партију 4 – Риба са понуђачем „Komercservis-produkt co“ ДОО Нови Сад, Бул.
Деспота Стефана 16;
Партију 5 – Воће и поврће са понуђачем ЗЗ „Повртар“ Београд, Корнатска 6;
Партију 6 – Смрзнуто и конзервирано воће и поврће са понуђачем „Komercservisprodukt co“ ДОО Нови Сад, Бул. Деспота Стефана 16;
Партију 7 – Остали прехрамбени производи: „ILLI group“ доо Нови Сад, Ђорђа
Зличића 22;
Партију 8 – Природна вода за водомате: „Ла фантана“ доо Београд, Патријарха
Димитрија 12Г.
Обуставља се отворени поступак јавне набавке добара – Храна, намирнице
и вода за Партију 2 – Млеко и млечни производи у складу са чл. 109. Закона о
јавним набавкама, јер су у року за достављање понуда достављене све
неприхватљиве понуде и одбијају се неприхватљиве понуде понуђача: „Круна
комерц“ ДОО Београд и „Amaks“ ДОО Београд.
Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници
наручиоца.
Образложење
Одлуком директора Предшколске установе „Бошко Буха“ Инђија, број 404-3072/2018-05 од 06.09.2018. године покренута је јавна набавка добара у отвореном
поступку, обликована по партијама – Храна, намирнице и вода. Ознака из општег
речника набавки: канцеларијски материјал – 15000000.
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По доношењу Одлуке о покретању поступка јавне набавке формирана је
решењем Комисија у саставу: Ковачевић Весна, председник комисије, Поповић
Селена, члан, Биљана Вранић, члан Ђурђица Добрић - Тепавац, члан и Бранка Ђаниш –
Максић, члан.
Позив за подношење понуда и Конкурсна документација објављени су дана
06.09.2018. године на Портал јавних набавки и на интернет страници наручиоца
http://www.vrtic-indjija.rs/, са роком за достављање понуда од 30 дана од дана
објављивања, односно до 08.10.2018. године.
Комисија је записнички спровела јавно отварање понуда дана 08.10.2018. године,
након чега је приступила стручној оцени понуде и сачинила дана 12.10.2018. године
Извештај у коме је констатовала следеће:
1) ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Предмет јавне набавке су добра – Храна, намирнице и вода, ознака из општег речника
набавке: храна, пиће, дуван и сродни производи – 1500000, за период од 12 месеци од
дана закључења уговора.
2) ПОДАЦИ ИЗ ПЛАНА НАБАВКИ КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА ПРЕДМЕТНУ
ЈАВНУ НАБАВКУ
Предметна јавна набавка планирана је у плану набавки на позицији конта 426820.
3) ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а износи: 21.000.000,00 динара без ПДВ-а.
Партија 1 - Хлеб и пециво: 3.000.000,00
Партија 2 - Млеко и млечни производи: 3.900.000,00
Партија 3 - Месо и месне прерађевине: 4.600.000,00
Партија 4 - Риба: 1.300.000,00
Партија 5 - Воће и поврће: 3.300.000,00
Партија 6 - Смрзнуто и конзервирано воће и поврће: 850.000,00
Партија 7 - Остали прехрамбени производи: 3.600.000,00
Партија 8 - Природна вода за водомате: 450.000,00
4) ЕВЕНТУАЛНА ОДСТУПАЊА ОД ПЛАНА НАБАВКИ СА
ОБРАЗЛОЖЕЊЕМ
Нема одступања.
5) ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧИМА КОЈИ СУ ДОСТАВИЛИ ПОНУДЕ
За парију 1. – Хлеб и пециво учествовао је 1 (један) понуђач.
Комисија задужена за спровођење јавне набавке је констатовала да је на адресу
наручиоца у наведеном року тј. благовремено приспела понуда и то:
Ред.
бр.

1.

Број под којим је
понуда заведена
404-307-17/2018-05

Назив или шифра понуђача

Датум
пријема
понуде

Час
пријема
понуде

„Житопромет-Млинпек“ ДОО
Стара Пазова

08.10.2018.

09:06

Неблаговремених понуда није било.
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За партију 2. – Млеко и млечни производи учествовала су 2 (два) понуђача.
Комисија задужена за спровођење јавне набавке је констатовала да су на адресу
наручиоца у наведеном року тј. благовремено пристигле понуде следећих понуђача и то
према редоследу пријема:
Ред. Број под којим је
бр. понуда заведена

Назив или шифра понуђача

1.

404-307-12/2018-05

„Круна комерц“ ДОО
Београд

2.

404-307-16/2018-05

„Амакс“ ДОО
Нови Сад

Датум
пријема
понуде

Час
пријема
понуде

05.10.2018. /

08.10.2018. 08:52

Неблаговремених понуда није било.
За партију 3. – Месо и месне прерађевине учествовала су 2 (два) понуђача.
Комисија задужена за спровођење јавне набавке је констатовала да су на адресу
наручиоца у наведеном року тј. благовремено пристигле понуде следећих понуђача и то
према редоследу пријема:
Ред. Број под којим је
бр. понуда заведена

1.

404-307-10/2018-05

2.

404-307-20/2018-05

Назив или шифра понуђача
Кланица, прерада меса и трговина
„Недељковић“ Шашинци
Предузетник Радослав Недељковић
„Big trade“ ДОО
Нови Сад

Датум
пријема
понуде

Час
пријема
понуде

05.10.2018. /

08.10.2018. 09:31

Неблаговремених понуда није било.
За партију 4. – Риба учествовао је 1 (један) понуђач.
Комисија задужена за спровођење јавне набавке је констатовала да је на адресу
наручиоца у наведеном року тј. благовремено приспела понуда и то:
Ред.
бр.

1.

Број под којим је
понуда заведена
404-307-14/2018-05

Назив или шифра понуђача

Датум
пријема
понуде

Час
пријема
понуде

„Komercservis-produkt co“ ДОО
Нови Сад

05.10.2018.

/

Неблаговремених понуда није било.
За партију 5. – Воће и поврће учествовао је 1 (један) понуђач.
Комисија задужена за спровођење јавне набавке је констатовала да је на адресу
наручиоца у наведеном року тј. благовремено приспела понуда и то:
Ред.
бр.

Број под којим је
понуда заведена

Назив или шифра понуђача

Датум
пријема

Час
пријема
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1.

„Повртар“ ЗЗ
Београд

404-307-22/2018-05

понуде

понуде

08.10.2018.

09:55

Неблаговремених понуда није било.
За партију 6. – Смрзнуто и конзервирано воће и поврће учествовала су 2 (два)
понуђача.
Комисија задужена за спровођење јавне набавке је констатовала да су на адресу
наручиоца у наведеном року тј. благовремено пристигле понуде следећих понуђача и то
према редоследу пријема:
Ред. Број под којим је
бр. понуда заведена

Назив или шифра понуђача

Датум
пријема
понуде

Час
пријема
понуде

1.

404-307-11/2018-05

„Komercservis-produkt co“ ДОО
Нови Сад

05.10.2018. /

2.

404-307-23/2018-05

„Sigma-AZ“ ДОО
Београд

05.10.2018. /

Неблаговремених понуда није било.
За партију 7. – Остали прехрамбени производи учествовала су 2(два) понуђача.
Комисија задужена за спровођење јавне набавке је констатовала да су на адресу
наручиоца у наведеном року тј. благовремено пристигле понуде следећих понуђача и то
према редоследу пријема:
Ред. Број под којим је
бр. понуда заведена

Назив или шифра понуђача

Датум
пријема
понуде

Час
пријема
понуде

1.

404-307-15/2018-05

„Pro-komerc“ ДОО
Београд

08.10.2018. 08:45

2.

404-307-19/2018-05

„ILLI group“ ДОО
Нови Сад

08.10.2018. 09:30

Неблаговремених понуда није било.
За партију 8. – Природна вода за водомате учествовала су 2 (два) понуђача.
Комисија задужена за спровођење јавне набавке је констатовала да су на адресу
наручиоца у наведеном року тј. благовремено пристигле понуде следећих понуђача и то
према редоследу пријема:
Ред. Број под којим је
бр. понуда заведена

1.

404-307-18/2018-05

Назив или шифра понуђача
„La fantana“ ДОО
Београд

Датум
пријема
понуде

Час
пријема
понуде

08.10.2018. 09:27
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„Књаз Милош натура“ ДОО
Београд
Неблаговремених понуда није било.
2.

404-307-21/2018-05

08.10.2018. 09:45

6) КРИТЕРИЈУМ ИЗБОРА НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ:
Начин примене методологије пондера је економски најповољнија понуда.
За партије 1,2,3,4,6,7 и 8:
Примењује се коефицијент добијен односом најниже понуђене укупне цена без ПДВ-а
(Ц.мин) и понуђене укупне цене без ПДВ-а (Ц.пон) помножен са бројем пондера.
1. Понуда са најнижом ценом по овом елементу критеријума вреднује се са 80
пондера.
Ц. мин
---------- x 80
Ц. пон
2. Понуда са најдужим периодом у коме се цене неће мењати по овом елементу
критеријума вреднује се са 20 пондера.
Примењује се коефицијент добијен односом понуђеног периода у коме се цена неће
мењати (А) и најдужег периода у коме се цена неће мењати (Б) помножен са бројем
пондера.
А
---------- x 20
Б
За партију 5:
- понуђени проценат умањења добра у односу на зелену пијацу у Новом Саду – до 95
пондера
- рок испоруке – до 5 пондера
1. Примењује се коефицијент добијен односом понуђеног процента умањења
(П%понуђени) и највећег понуђеног процента умањења (П% највећи) помножен
са бројем пондера.
П% понуђени
-------------------- x 95
П% највећи
2. Минималан рок испоруке је 1 дан, а максималан рок испоруке је 2 календарска
дана. Примењује се коефицијент добијен односом минималног рока испоруке
(Ри.минималан) и понуђеног рока испоруке (Ри.понуђен) помножен са бројем
пондера.
Ри минималан
------------------------- x 5
Ри понуђен
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Укупна оцена понуде добија се збиром пондера по свим елементима, а затим се врши
рангирање понуђача.
7) КОМИСИЈА ЗАДУЖЕНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЈЕ ВРШЕЋИ
СТРУЧНУ ОЦЕНУ ПРИСПЕЛИХ ПОНУДА КОНСТАТОВАЛА СЛЕДЕЋЕ:
За Партију 1. – Хлеб и пециво
Понуде које нису прихватљиве: Нема.
Понуде које су прихватљиве:
1) Понуда „Житопромет-Млинпек“ ДОО Стара Пазова
Понуда бр. 139 од 05.10.2018. године понуђача "Житопромет-млинпек" д.о.о. из Старе
Пазове ул. Голубиначки пут бб, са мат. бр: 08014574, ПИБ: 100533660, чији је законски
заступник Бабин Стеван, заведена код наручиоца под дел.бр. 404-307-17/2018-05 дана
08.10.2018. године је прихватљива за наручиоца јер је благовремена, није одбијена
због битних недостатака, одговарајућа је, испуњава услове из техничке спецификације,
не ограничава нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача.
Понуђена цена из понуде наведеног понуђача износи 2.966.360,00 динара без ПДВ-а
односно 3.408.476,00 динара са ПДВ-ом, са роком испоруке у трајању од 1 дана и
важношћу понуде од 365 дана од дана отварања понуда.
Начин доделе пондера применом критеријума „економски најповољнија понуда“.
1) Понуђена цена: 2.966.360,00 динара без ПДВ-а
2.966.360,00 x 80
------------------------------ = 80
2.966.360,00

број пондера – 80

2) Период у коме се цене неће мењати: 365 дана

365 x 20
---------------- = 20
365

број пондера – 20
Укупан број пондера: 100

Комисија наручиоца после стручне оцене понуда констатује да је за партију 1 – Хлеб и
пециво, прихватљива понуда понуђача „Житопромет-Млинпек“ ДОО Стара Пазова,
ул. Голубиначки пут бб, те предлаже избор овог понуђача.
За Партију 2. – Млеко и млечни производи
Понуде које нису прихватљиве:
1) Понуда „Круна комерц“ ДОО Београд
Понуда понуђача "Круна комерц" доо из Београда ул. Смедеревски пут 25д, са мат. бр:
07740760, ПИБ: 100279571, чији је законски заступник Зељић Стево, заведена код
наручиоца под дел.бр. 404-307-12/2018-05 дана 05.10.2018. године је благовремена,
нема битних недостатака, испуњава услове из техничке спецификације, не ограничава
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нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача, али је понуђена цена већа од
процењене вредности набавке за Партију 2. – Млеко и млечни производи, те је понуда
самим тим неприхватљива.
Понуђена цена из понуде наведеног понуђача износи 4.078.700,00 динара без ПДВ-а
односно 4.679.140,00 динара са ПДВ-ом, са роком испоруке у трајању од 2 дана и
важношћу понуде од 60 дана од дана отварања понуда.
2) Понуда „Amaks“ ДОО Нови Сад
Понуда понуђача "Amaks" доо из Новог Сада ул. Максима Горког 17а, са мат. бр:
20493674, ПИБ: 105924864, чији је законски заступник Манчић Дамир, заведена код
наручиоца под дел.бр. 404-307-16/2018-05 дана 08.10.2018. године је оцењена као
неприхватљива јер наведени понуђач није доставио тражени доказ о испуњавању
обавезног услова за учешће у поступку јавне набавке, односно није доставио Уговор о
пословној сарадњи са произвођачем или привредним субјектом од којег се
снабдева са робом - Уговор о пословној сарадњи са „MEGGLE Srbija“ ДОО
Крагујевац, а чији производ је понудио и није доставио доказ о испуњавању додатног
услова да произвођач има успостављен систем за осигурање безбедности хране у свим
фазама производње, прераде и промета хране, осим на нивоу примарне производње, у
сваком објекту под својом контролом, у складу са принципима добре произвођачке и
хигијенске праксе и анализе опасности и контролних тачака, односно није доставио као
доказ Сертификат HACCP, те је самим тим понуда неприхватљива.
Понуђена цена из понуде наведеног понуђача износи 3.875.950,00,00 динара без ПДВ-а
односно 4.455.215,00 динара са ПДВ-ом, са роком испоруке у трајању од 2 дана и
важношћу понуде од 90 дана од дана отварања понуда.
Понуде које су прихватљиве: Нема.
Комисија наручиоца после стручне оцене понуда констатује да за партију 2 – Млеко и
млечни производи нема прихватљивих понуда, те предлаже обустављање поступка за
ову партију.
За Партију 3. – Месо и месне прерађевине
Понуде које нису прихватљиве: Нема.
Понуде које су прихватљиве:
1) Понуда Кланице, прераде меса и трговине „Недељковић“ Шашинци,
Предузетник Радослав Недељковић
Понуда понуђача "Недељковић" из Шашинаца ул. Змај Јовина 13, са мат. бр: 50634043,
ПИБ: 101964694, чији је законски заступник Недељковић Радослав, заведена код
наручиоца под дел.бр. 404-307-10/2018-05 дана 05.10.2018. године је прихватљива за
наручиоца јер је благовремена, није одбијена због битних недостатака, одговарајућа је,
испуњава услове из техничке спецификације, не ограничава нити условљава права
наручиоца или обавезе понуђача.
Понуђена цена из понуде наведеног понуђача износи 4.560.150,00 динара без ПДВ-а
односно 5.114.100,00 динара са ПДВ-ом, са роком испоруке у трајању од 1 дана и
важношћу понуде од 60 дана од дана отварања понуда.
Начин доделе пондера применом критеријума „економски најповољнија понуда“.
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Понуђена цена: 4.560.150,00 динара без ПДВ-а
4.560.150,00 x 80
------------------------------ = 80
4.560.150,00

број пондера – 80

Период у коме се цене неће мењати: 365 дана
365 x 20
---------------- = 20
365

број пондера – 20
Укупан број пондера: 100

2) Понуда „Big trade“ ДОО Нови Сад
Понуда понуђача "Big trade" ДОО из Новог Сада ул. Јосифа Панчића 3, са мат. бр:
08413614, ПИБ: 100462669, чији је законски заступник Миливојевић Миле, заведена
код наручиоца под дел.бр. 404-307-20/2018-05 дана 08.10.2018. године је прихватљива
за наручиоца, јер је благовремена, није одбијена због битних недостатака, одговарајућа
је, испуњава услове из техничке спецификације, не ограничава нити условљава права
наручиоца или обавезе понуђача.
Понуђена цена из понуде наведеног понуђача износи 4.598.950,00 динара без ПДВ-а
односно 5.174.840,00 динара са ПДВ-ом, са роком испоруке у трајању од 2 дана и
важношћу понуде од 60 дана од дана отварања понуда.
Начин доделе пондера применом критеријума „економски најповољнија понуда“.
Понуђена цена: 4.598.950,00 динара без ПДВ-а
4.560.150,00 x 80
------------------------------ = 79,33
4.598.950,00

број пондера – 79,33

Период у коме се цене неће мењати: 365 дана
365 x 20
---------------- = 20
365

број пондера – 20
Укупан број пондера: 99,33

Комисија наручиоца после стручне оцене понуда констатује да је за партију 3– Месо и
месне прерађевине, прихватљива понуда понуђача Кланица, прерада меса и трговина
„Недељковић“ Предузетник Шашинци, ул. Змај Јовина 13, те предлаже избор овог
понуђача.
За Партију 4. – Риба
Понуде које нису прихватљиве: Нема.
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Понуде које су прихватљиве:
1) Понуда „Komercservis-produkt co“ ДОО Нови Сад
Понуда понуђача "Komercservis-produkt co" ДОО из Новог Сада ул. Бул. Деспота
Стефана 16, са мат. бр: 08744262, ПИБ: 100454853, чији је законски заступник
Шиђанин Ана, заведена код наручиоца под дел.бр. 404-307-14/2018-05 дана 05.10.2018.
године је прихватљива за наручиоца јер је благовремена, није одбијена због битних
недостатака, одговарајућа је, испуњава услове из техничке спецификације, не
ограничава нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача.
Понуђена цена из понуде наведеног понуђача износи 1.147.400,00 динара без ПДВ-а
односно 1.298.340,00 динара са ПДВ-ом, са роком испоруке у трајању од 2 дана и
важношћу понуде од 365 дана од дана отварања понуда.
Начин доделе пондера применом критеријума „економски најповољнија понуда“.
1) Понуђена цена: 1.147.400,00 динара без ПДВ-а
1.147.400,00 x 80
------------------------------ = 80
1.147.400,00

број пондера – 80

2) Период у коме се цене неће мењати: 365 дана

365 x 20
---------------- = 20
365

број пондера – 20
Укупан број пондера: 100

Комисија наручиоца после стручне оцене понуда констатује да је за партију 4– Риба,
прихватљива понуда понуђача „Komercservis-produkt co“ ДОО Нови Сад, ул. Бул.
Деспота Стефана 16, те предлаже избор овог понуђача.
За Партију 5. – Воће и поврће
Понуде које нису прихватљиве: Нема.
Понуде које су прихватљиве:
1) Понуда ЗЗ „Повртар“ Београд
Понуда понуђача ЗЗ "Повртар" ДОО из Београда ул. Корнатска 6, са мат. бр: 07550855,
ПИБ: 100124054, чији је законски заступник Јовановић Милан, заведена код наручиоца
под дел.бр. 404-307-22/2018-05 дана 08.10.2018. године је прихватљива за наручиоца
јер је благовремена, није одбијена због битних недостатака, одговарајућа је, испуњава
услове из техничке спецификације, не ограничава нити условљава права наручиоца или
обавезе понуђача.
Понуђена цена из понуде наведеног понуђача износи 3.232.500,00 динара без ПДВ-а
односно 3.555.750,00 динара са ПДВ-ом, са роком испоруке у трајању од 1 дана и
важношћу понуде од 60 дана од дана отварања понуда.
Начин доделе пондера применом критеријума „економски најповољнија понуда“.
1) Понуђени проценат умањења: 24,00 %
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24,00% x 95
------------------------------ = 95
24,00 %

.

2) Рок испоруке: 1 дан
1
-------- x 5 = 5
1

број пондера – 95

број пондера - 5

Укупан број пондера: 100
Комисија наручиоца после стручне оцене понуда констатује да је за партију 4– Риба,
прихватљива понуда понуђача ЗЗ „Повртар“ Београд, ул. Корнатска 6, те предлаже
избор овог понуђача.
За Партију 6. – Смрзнуто и конзервирано воће и поврће
Понуде које нису прихватљиве: Нема.
Понуде које су прихватљиве:
1) Понуда „Komercservis-produkt co“ ДОО Нови Сад
Понуда понуђача "Komercservis-produkt co" ДОО из Новог Сада ул. Бул. Деспота
Стефана 16, са мат. бр: 08744262, ПИБ: 100454853, чији је законски заступник
Шиђанин Ана, заведена код наручиоца под дел.бр. 404-307-11/2018-05 дана 05.10.2018.
године је прихватљива за наручиоца јер је благовремена, није одбијена због битних
недостатака, одговарајућа је, испуњава услове из техничке спецификације, не
ограничава нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача.
Понуђена цена из понуде наведеног понуђача износи 640.670,00 динара без ПДВ-а
односно 737.632,00 динара са ПДВ-ом, са роком испоруке у трајању од 2 дана и
важношћу понуде од 60 дана од дана отварања понуда.
Начин доделе пондера применом критеријума „економски најповољнија понуда“.
Понуђена цена: 640.670,00 динара без ПДВ-а
640.670,00 x 80
------------------------------ = 80
640.670,00

број пондера – 80

Период у коме се цене неће мењати: 365 дана
365 x 20
---------------- = 20
365

број пондера – 20
Укупан број пондера: 100

2) Понуда „Sigma-AZ“ ДОО Београд
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Понуда понуђача "Sigma-AZ" ДОО из Београда ул. Др Ивана Рибара 136/5, са мат. бр:
06206883, ПИБ: 100207495, чији је законски заступник Абаџин Душан, заведена код
наручиоца под дел.бр. 404-307-13/2018-05 дана 05.10.2018. године је прихватљива за
наручиоца, јер је благовремена, није одбијена због битних недостатака, одговарајућа је,
испуњава услове из техничке спецификације, не ограничава нити условљава права
наручиоца или обавезе понуђача.
Понуђена цена из понуде наведеног понуђача износи 747.600,00 динара без ПДВ-а
односно 863.495,00 динара са ПДВ-ом, са роком испоруке у трајању од 2 дана и
важношћу понуде од 60 дана од дана отварања понуда.
Начин доделе пондера применом критеријума „економски најповољнија понуда“.
Понуђена цена: 747.600,00 динара без ПДВ-а
640.670,00 x 80
------------------------------ = 68,56
747.600,00

број пондера – 68,56

Период у коме се цене неће мењати: 365 дана
365 x 20
---------------- = 20
365

број пондера – 20
Укупан број пондера: 88,56

Комисија наручиоца после стручне оцене понуда констатује да је за партију 3– Месо и
месне прерађевине, прихватљива понуда понуђача „Komercservis-produkt co“ ДОО
Нови Сад, ул. Бул. Деспота Стефана 16, те предлаже избор овог понуђача.
За Партију 7. – Остали прехрамбени производи
Понуде које нису прихватљиве: Нема.
Понуде које су прихватљиве:
1) Понуда „Про-комерц“ ДОО Београд
Понуда понуђача "Про-комерц" ДОО из Београда ул. Водоводска 158, са мат. бр:
07880146, ПИБ: 100575476, чији је законски заступник Ђорић Ђорђе, заведена код
наручиоца под дел.бр. 404-307-15/2018-05 дана 08.10.2018. године је прихватљива за
наручиоца јер је благовремена, није одбијена због битних недостатака, одговарајућа је,
испуњава услове из техничке спецификације, не ограничава нити условљава права
наручиоца или обавезе понуђача.
Понуђена цена из понуде наведеног понуђача износи 3.446.489,00 динара без ПДВ-а
односно 4.036.490,00 динара са ПДВ-ом, са роком испоруке у трајању од 2 дана и
важношћу понуде од 60 дана од дана отварања понуда.
Начин доделе пондера применом критеријума „економски најповољнија понуда“.
Понуђена цена: 3.446.489,00 динара без ПДВ-а
3.386.894,00 x 80
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------------------------------ = 78,61
3.446.489,00

број пондера – 78,61

Период у коме се цене неће мењати: 365 дана
365 x 20
---------------- = 20
365

број пондера – 20
Укупан број пондера: 98,61

2) Понуда „ILLI group“ ДОО Нови Сад
Понуда понуђача "ILLI group" ДОО из Новог Сада ул. Ђорђа Зличића 22, са мат. бр:
20332301, ПИБ: 105289396, чији је законски заступник Дринчић Оливера, заведена код
наручиоца под дел.бр. 404-307-19/2018-05 дана 08.10.2018. године је прихватљива за
наручиоца, јер је благовремена, није одбијена због битних недостатака, одговарајућа је,
испуњава услове из техничке спецификације, не ограничава нити условљава права
наручиоца или обавезе понуђача.
Понуђена цена из понуде наведеног понуђача износи 3.386.894,00 динара без ПДВ-а
односно 3.963.527,30 динара са ПДВ-ом, са роком испоруке у трајању од 2 дана и
важношћу понуде од 180 дана од дана отварања понуда.
Начин доделе пондера применом критеријума „економски најповољнија понуда“.
Понуђена цена: 3.386.894,00 динара без ПДВ-а
3.386.894,00 x 80
------------------------------ = 80
3.386.894,00

број пондера – 80

Период у коме се цене неће мењати: 365 дана
365 x 20
---------------- = 20
365

број пондера – 20
Укупан број пондера: 100

Комисија наручиоца после стручне оцене понуда констатује да је за партију 7– Остали
прехрамбени производи, прихватљива понуда понуђача „ILLI group“ ДОО Нови Сад,
ул. Ђорђа Зличића 22, те предлаже избор овог понуђача.

За Партију 8. – Природна вода за водомате
Понуде које нису прихватљиве: Нема.
Понуде које су прихватљиве:
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1) Понуда „La fantana“ ДОО Београд
Понуда понуђача "La fantana" ДОО из Београда ул. Патријарха Димитрија 12г, са мат.
бр: 17535480, ПИБ: 103228707, чији је законски заступник Босанчић Игор, заведена код
наручиоца под дел.бр. 404-307-18/2018-05 дана 08.10.2018. године је прихватљива за
наручиоца јер је благовремена, није одбијена због битних недостатака, одговарајућа је,
испуњава услове из техничке спецификације, не ограничава нити условљава права
наручиоца или обавезе понуђача.
Понуђена цена из понуде наведеног понуђача износи 277.300,00 динара без ПДВ-а
односно 332.760,00 динара са ПДВ-ом, са роком испоруке у трајању од 2 дана и
важношћу понуде од 90 дана од дана отварања понуда.
Начин доделе пондера применом критеријума „економски најповољнија понуда“.
Понуђена цена: 277.300,00 динара без ПДВ-а
277.300,00 x 80
------------------------------ = 80
277.300,00

број пондера – 80

1) Период у коме се цене неће мењати: 365 дана
.
365 x 20
---------------- = 20
број пондера – 20
365
Укупан број пондера: 100.
2) Понуда „Књаз Милош - натура“ ДОО Београд
Понуда понуђача "Књаз Милош - натура" ДОО из Београда ул. Кумодрашка 255, са
мат. бр: 20350229, ПИБ: 105274348, чији је законски заступник Васојевић Рајко,
заведена код наручиоца под дел.бр. 404-307-21/2018-05 дана 08.10.2018. године је
прихватљива за наручиоца, јер је благовремена, није одбијена због битних
недостатака, одговарајућа је, испуњава услове из техничке спецификације, не
ограничава нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача.
Понуђена цена из понуде наведеног понуђача износи 368.400,00 динара без ПДВ-а
односно 442.080,00 динара са ПДВ-ом, са роком испоруке у трајању од 2 дана и
важношћу понуде од 90 дана од дана отварања понуда.
Начин доделе пондера применом критеријума „економски најповољнија понуда“.
Понуђена цена: 368.400,00 динара без ПДВ-а
277.300,00 x 80
------------------------------ = 60,22
368.400,00

број пондера – 60,22

Период у коме се цене неће мењати: 365 дана
365 x 20
---------------- = 20
365

број пондера – 20
Укупан број пондера: 80,22
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Комисија наручиоца после стручне оцене понуда констатује да је за партију 8 –
Природна вода за водомате, најповољнија понуда понуђача „La fantana“ ДОО,
Београд, Патријарха Димитрија 12г, те предлаже избор овог понуђача.
Одредбама члана 3. Став 1. Тачка 33. Закона о јавним набавкама прописано је да
је прихватљива понуда – понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због
битних недостатака, која је одговарајућа која не ограничава нити условљава права
наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне
набавке.
Одредбама члана 106. Закона о јавним набавкама одређено је да ће наручилац
одбити понуду уколико понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће.
Одредбом члана 109. Закона о јавним набавкама одређено је да наручилац
доноси Одлуку о обустави поступка јавне набавке на основу Извештаја о стручној
оцени понуда, уколико нису испуњени услови за доделу уговора.
Сходно наведеном, одговорно лице наручиоца, директор Предшколске
установе „Бошко Буха“ Инђија је прихватио предлог Комисије за јавну набавку,
те сходно члановима 108. и 109. Закона донео одлуку као што је наведено у
диспозитиву ове одлуке.
Објавити: На Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке понуђач може поднети Наручиоцу захтев за заштиту права у
року од 10 дана од дана објаве Одлуке о додели уговора на Порталу јавних набавки
сходно одредбама члана 149. став 6. ЗЈН.
За Наручиоца,
Кресоја Јелена
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