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Установа Студентски центар
„Ужице“ – Ужице
Број 39-29/2019
Дана 14.02.2019.године
На основу члана 107. став 3. и 4. и члана 108. Закона о јавним набавкама ( “Службени
гласник РС“ број 124/12,14/15 и 68/15- даље: Закон о јавним набавкама) и Извештаја
комисије о стручној оцени понуда број 39-21/2019 од 13.02.2019. године, доноси се

О Д Л У К А
о додели уговора
1. У поступку јавне набавке мале вредности добара број ЈНД 1/19 - набавканамирница и осталих прехрамбених производа за потребе Установе Студентски
центар „Ужице“ – Ужице, обликована по партијама за партију 8. – Свеже воће и
поврће изабрана је прихватљива понуда понуђача Д.О.О. Ила промет Чачак,
Милосава Еровића бб број 39-9/2019 од 12.02.2019.године, а код понуђача
заведена под бројем 26/2019 од 06.02.2019. године, са којим ће се за ову партију, у
складу са прихваћеним моделом уговора закључити Уговор о јавној набавци
предметних добара.
2. Ова одлука објавиће се на Порталу јавних набавки и интернет страници
www.scuzice.org у року од 3 дана од дана доношења.

Образложење
На основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности број ЈНД-1/19
заведена у Установи под бројем 39-2/2019 од 23.01.2019.године, спроведен је поступак
доделе уговора о јавној набавци добара у поступку јавне набавке мале вредности , на
основу члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама ,као и одредбама Правилника о
ближем уређивању поступка јавних набавки у Установи Судентски центар „Ужице“ из
Ужица.
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ:
1.Назив наручиоца: Установа Студентски центар „Ужице“
2.Адреса наручиоца: Ужице, улица Иве Андрића број 19
3.Редни број набавке ЈНД 1/19
4.Предмет јавне набавке је набавка добара и то: намирница и прехрамбених производа
за потребе исхране студената студентског ресторана „Студент“ Установе Студентски
центар „Ужице“ – Ужице,.
5.Врста поступка јавне набавке је поступак јавне набавке мале вредности обликован по
партијама.
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6.Подаци о јавној набавци из плана набавки:
Предмет јавне набавке обликован је по партијама, и то: Партија 1 :Свеже и замрзнуто
месо (Назив и ознака из општег речника набавки: месо - 15110000), Партија 2 :Месне
прерађевине (Назив и ознака из општег речника набавки: месни производи - 15130000),
Партија 3 : Млеко и млечни производи (Назив и ознака из општег речника набавки:
млечни производи – 1550000), Партија 4 : Хлеб и пецива (Назив и ознака из општег
речника набавки: хлебни производи, свежа пецива и колачи – 15810000) Партија 5 :
Бурек и пите (Назив и ознака из општег речника набавки: пите – 15812120) Партија 6:
Смрзнута риба и производи од рибе (Назив и ознака из општег речника набавки: смрзнута
риба, рибљи филети и остало рибље месо – 15220000) Партија 7: Јаја (Назив и ознака из
општег речника набавки Јаја – 03142500) Партија 8 : Свеже воће и поврће (Назив и ознака
из општег речника набавки Житарице, кромпир, воће и коштуњаво воће – 0320000)
Партија 9 : Остале намирнице широке потрошње (Назив и ознака из општег речника
набавки: Разни прехрамбени производи – 1580000)
У Плану набавки Установе за 2019 годину предметна набавка је планирана на позицији
добара и то на редном броју 1, а ближом ознаком 1.1.1. и називом намирнице и остали
прехрамбени производи. Набавка се спроводи ради набавке намирница за припрему
оброка за исхрану студената у Студентском ресторану „Студент“.
Укупна планирана вредност је утврђена на износ 2.889.634,00 динара без обрачунатог
ПДВ, односно 3,467,561.00. Набавка је планирана на годишњем нивоу, од дана
закључења уговора и обликована је у 9 партија. Планирана вредност по партијама је
утврђена на следећи начин:
За Партију 1 – 790.658,00 динара, за Партију 2 - 336.450,83 динара, за Партију 3 303.958,33 динара, за Партију 4 - 192.500,00 динара, за Партију 5 - 86.000,00 динара, за
Партију 6 - 166.583,33 динара, за Партију 7 - 94.375,00 динара, за Партију 8 - 393.237,33
динара, за Партију 9 - 525.871,18 динара.

Набавка је планирана и спровешће се на конту 426821 . Оквирни датум закључења
уговора је фебруар 2019. године.

2) ПРОЦЕДУРА ЈАВНЕ НАБАВКЕ, ОЦЕНА И РАНГИРАЊЕ ПОНУДА
1.Позив за достављање понуда

Јавна набавка је објављена на Порталу јавних набавки дана 04.02.2019.године, као и на
сајту Установе www.scuzice.org. Рок за достављање понуда за све партије био је закључно
са 12.02.2019.године у 12,00 часова.
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Комисија образована за споровођење јавне набавке, решењем директора број 39-3/2019
од 23.01.2019.годинеу остављеном року за подношење понуда, у поступку јавне набавке
за партију 8- СВЕЖЕ ВОЋЕ И ПОВРЋЕ учествовао је један понуђач.
-

Неблаговремених понуда није било.

-

Благовремене понуде поднели су следећи понуђачи:

Рбр.

1.

Назив,седиште и облик
организовања понуђача

Деловодни број
под којом је
понуда уписана

Датум
подношења
понуде

ДОО Ила промет Чачак,
Милосава Еровића бб

39-9/2019

12.02.2019

Табела 1.
Време

09,01

Неблаговремених понуда није било.
Поступак отварања понуда спроведен је одмах по истеку рока за достављање понуда, дана
12.02.2019.године са почетком у 13,01 часова.
Отварању понуда присуствовао је овлашћени представник Д.О.О. Ила промет Чачак, Милосава
Еровића бб.
Записник о отварању понуда број 39-17-8/2019 од 12.02.2019.године вођен је сагласно одредби
члана 104. Закона о јавним набавкама, а понуђачу Д.О.О. Ила промет Чачак, Милосава Еровића бб
је примерак записника уручен одмах по завршетку поступка отварања понуда.
15.2. Процењена вредност за партију износи: 393.237,33 динара.
15.3. Стручна оцена понуда
Комисија је извршила увид у понуде и доказе чије достављање је био услов за учешће у поступку
јавне набавке и након извршене стручне оцене утврдила следеће:
15.3.1. Прихватљиве понуде су:
Комисија је констатовала да је у понуди понуђача Д.О.О. Ила промет Чачак утврђена рачунска
грешка у обрасцу број 5.8. код ставке 12. Паприка шиља свежа прве класе у колони укупна цена
(без ПДВ-а) са свим трошковима и укупна цена (са ПДВ-ом). Множењем колоне количина од 200
килограма и колоне цена по јединици мере (без ПДВ-а) са свим трошковима од 46,00 динара
добија се укупна цена у износу од 9.200,00 динара, а у понуди стоји износ од 11.500,00 динара.
Ова исправка вуче и исправку у колони Пдв на износ од 10.120,00 (уместо износа 12.650,00) и
исправку у колони укупна цена (без ПДВ-а) 412.980,00 динара (уместо износа 415.280,00 динара) и
укупно са ПДВ-ом на 454.568,00 динара (уместо 457.098,00 динара). Након добијања писмене
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сагласности за исправку рачунске грешке на основу члана 93 Закона о јавним набавкама утврђени
су следећи елементи:
1) понуда број 39-9/2019 од 12.02.2019. године (код понуђача заведена под бројем 26/2019 од
06.02.2019.године) понуђача Д.О.О. Ила промет Чачак, Милосава Еровића бб :





Понуђена цена: 412.980,00 динара без ПДВ-а
Рок испоруке: 2 дана
Рок плаћања: 45 дана
Рок важења понуде: 60 дана

Понуда у потпуности испуњава све обавезне и додатне услове утврђене у складу са Законом о
јавним набавкама и Конкурсном документацијом за ову јавну набавку.
15.4. Ранг листа прихватљивих понуда применом критеријума за доделу уговора:
Оцењивање понуда за вршиће се на основу критеријума најнижа понуђена цена.
Методологија за доделу бодова за елемент критерујума „понуђена цена“ израчунава се по
формули:
најнижа понуђена цена
Број бодова = 100 х ------------------------------------------------------ ------------------------понуђена цена конкретног понуђача
Р.
Назив и седиште понуђача
бр.
1. Д.О.О. Ила промет Чачак, Милосава Еровића бб

Број пондера по основу
понуђена цене
100

Предлог комисије за јавну набавку:
Имајући у виду да је приспела само једна понуда која је прихватљива иако је понуђена цена већа
од процењене, али није већа од упоредиве тржишне цене, у складу са чланом 107. Став 3 и 4
Закона о јавним набавкама комисија је прибавила мишљење службе финансија да се
прихватањем понуде не прелази износ финансијских средстава предвиђени финансијским планом
Установе за целокупну набавку по свим партијама.

На основу члана 105 Закона о јавним набавкама , а у складу са стручном оценом понуда и
извршеним рангирањем прихватљивих и одговарајућих понуда по критеријуму најнижа
понуђена цена, комисија је предложила директору Установе доношење одлуке о додели
уговора и закључењу уговора о јавној набавци добара намирница и осталих
прехрамбених производа за потребе исхране студената студентског ресторана „Студент“
Установе Студентски центар „Ужице“ – Ужице, за партију 8. Свеже воће и поврће са
понуђачем Д.О.О. Ила промет Чачак, Милосава Еровића бб чија је понуда број 39-
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9/2019 од 12.02.2019.године оцењена као прихватљива, одговарајућа и најповољнија у
поступку јавне набавке.
На основу изнетог у складу са одребом члана 108 Закона о јавним набавкама, и одредаба
члана 38 Правилника о ближем уређивању поступка јавних набавки у Установи Судентски
центар „Ужице“ из Ужица, донета је одлука као у диспозитиву.

Правна поука: Против ове одлуке може се поднети захтев за заштиту права Републичкој
комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, који се предаје Установи
Студентски центар „Ужице“ у Ужицу,у року од 5 (пет) дана од дана објављивања одлуке на
Порталу јавних набавки.
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да уз захтев за заштиту права достави доказ
о уплати таксе у коме је наведен назив уплатиоца, у износу од 60.000,00 динара, на жиро
рачун број: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 или 253, позив на број: ЈНД 1/19 са
бројем и називом партије, прималац: „Буџет Републике Србије“, сврха: „Установа
Студентски центар „Ужице“,Ужице, ЈНД бр. 1/19 са бројем и називом партије“.
Детаљно упутство о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права, погледати и на
сајту Републичке комисије за заштиту права, Упутство о уплати таксе, где су дати и
примери правилно попуњених потврда о извршеној уплати (http://www.kjn.gov.rs/).
У Ужицу, дана 14.02.2019. године
Директор
Миливоје Ристановић

