РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Предшколска установа „Мајски цвет“
Број:1193
Датум: 14.06.2016. год.
Велико Градиште
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама, дана 14.06.2016. године, доносим

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА
РЕДНИ БРОЈ 2-1/2016 ПОНОВЉЕНИ ПОСТУПАК ЗА ПАРТИЈУ 3 РИБА
УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу „Фриком“ ад, са седиштем у Београду, ул. Зрењанински пут бб,
понуда број: 3682 од 08.06.2016. године, код наручиоца заведена под бројем: 1176 од 09.06.2016. године за
партију 3 риба.
Образложење
Наручилац је дана 30.05.2016. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке број: 2-1/2016.
Позив за подношење понуде објављен је на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца дана
02.06.2016. године.
Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда број: 1184 од
10.06.2016. године, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда бр. 1191 од 10.06.2016.
године.
У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће:
1. Предмет и процењена вредност јавне набавке:
Предмет јавне набавке је набавка намирница за припремање хране. Назив и ознака из општег речника набавки
15000000 Храна, пиће, дуваи и сродни производи. Јавна набавка обликована је по партијама, а поновљени
поступак се односи на:
партија 3. риба
15220000 - Смрзнута риба, рибљи филети и остало рибље месо
Процењена вредност:
Назив партије
3. Риба

Вредност партије без ПДВ-а
180.000 дин

2. Подаци из плана набавки који се односе на предметну јавну набавку:
Редни бр. 2,
Предмет и планирана средства без ПДВ-а:
Набавка намирница за припремање хране 3.440.000 дин.
3.риба 180.000 дин.
ОРН: 15000000
Конто: 426823 Намирнице за припремање хране
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Оквирни датум покретања поступка: април 2016.
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Оквирни датум закључења уговора: мај 2016.
Извршење уговора: јун 2016-јун 2017.
Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности:
Набавка намирница за припремање хране неопходна је, пошто се свакодневно за децу спрема доручак, ручак и
ужина.
Процена количина је извршена на основу анализе потрошње у претходне три године, рачунајући и процену
пораста цена на тржишту (5% годишње).
3. Одступања од плана набавки са образложењем:
Одступања од плана набавки није било.
4. Основни подаци о другом наручиоцу са којим се спроводи поступак јавне набавке: /
5. У поступку јавне набавке за партију 3 учествовало је 2 понуђача.
6. Основни подаци о понуђачима:

Р. бр. Назив и седиште понуђача/ шифра
понуђача
1. Božilović Luxor doo, Свилајнац,
Стевана Синђелића 148
2. Фриком доо, Беогрд, Зрењанински
пут бб
7. Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда: /
8. Критеријум за доделу уговора:
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.
9. Ранг листа прихватљивих понуда применом критеријума за доделу уговора:
ПАРТИЈА 3 риба
Р. бр.
1.
2.

Назив и седиште понуђача/шифра понуђача
Фриком доо, Беогрд, Зрењанински пут бб
Božilović Luxor doo, Свилајнац, Стевана Синђелића 148

Понуђена цена
123.600 динара
180.000 динара

ПАРТИЈА 3:
Комисија за јавну набавку констатовала је да је најповољнија понуда понуђача Фриком доо, са седиштем у
Београду, ул. Зрењанински пут бб, те предложила наручиоцу да њему додели уговор.
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.

Велико Градиште
14.06.2016. године

Директор:
Славица Јанковић
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