
 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА ''СРЕЋНО ''    

Број: 232/2016 

Дана: 02.03.2016. 

Ћ У П Р И Ј А  

 

 

      На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( ''` Службени гласник РС '', 

бр.124/12 , 14/15 и 68/2015  ),  наручилац Дом ученика средњих школа ''Срећно '' ' у 

Ћуприји, дана 02.03.2016. године,  донео је  

 

О Д Л У К У  

О  

ДОДЕЛИ УГОВОРА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

    ПАРТИЈА II 

РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ ВЈН 01/2016  

 

    УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу  СТР '' МИХАЈЛОВИЋ ''  из Доње 

Мутнице, општина Параћин,  код  наручиоца заведена под бројем  203/2016 од 

29.02.2016.године, јер је дао економску најповољнију понуду.                                                                                                                            

 

О б р а з л о ж е њ е  

 

    Одлуком директора број: 76/2016 од 28.01.2016.године, покренут је отворени 

поступак јавне набавке добара, набавка намирница за исхрану за потребе Дома 

ученика средњих школа  '' Срећно '' '' у Ћуприји, обликоване у 7-седам партија,  

редни број набавке ВЈН 01/2016.  

 

     Позив за подношења понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 

29.01.2016.године и на Порталу службених гласила РС и базе јавне набавке.. 

      Предмет јавне набавке за партију II  је  набавка свињског, јунећег, пилећег меса 

и месне прерађевине. 

     Назив и ознака из општег речника набавке је ОРН – 15100000. 

    Укупна процењена вредност предметне набавке је 8.748.971,33 динара без ПДВ-а; 

     Процењена вредност за Партију  II  je 3.640.000,оо динара без Пдв-а 

      Подаци из плана набавки који се односе на предметну јавну набавку : 

-  редни број набавке ВЈН 01/2016 ; 

- врста предмета јавне набавке је набавка добра; 

-  извор финансирања јавне набавке је усвојен финансијски план установе конто  

   426823 ; 

-     набавка се спроводи ради обезбеђења исхране корисника услуга у складу са 

законом. 

 

         До рока,  назначеног у позиву за подношење понуда, тј. до 29.02.2016..године 

до 14,00.часова , приспеле су  3  ( три ) понуде и то понуде следећих понуђача :  

 



       - '' МЕСОПРОМЕТ  '' Company Д.о.о , Винорача бб, Jагодина ; 

       - СТР  '' МИХАЈЛОВИЋ ''  из Доње Мутнице, општина Параћин ; 

       -  '' АЛФА '' Д.о.о, из Јагодине, ул. Рибарски пут бб ; 

 

     Одредбом чл. 107. ст. 1 Закона о јавним набавкама прописано је да је наручилац  

дужан да у поступку јавне набавке, пошто прегледа и оцени понуде, одбије све 

неприхватљиве понуде.  

     Одредбом чл.107.ст. 3. Закона о јавним набавкама прописано је да након спроведене 

стручне оцене понуда, на основу извештаја комисије наручилац доноси одлуку о 

додели уговора, ако је прибавио најмање једну прихватљиву понуду. 

      Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања записника о отварању 

понуда, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда, датој у 

извештају о стручној оцени понуда од 01.03.2016.године. 

 

      У извештају о стручној оцени понуда од 01.03.2016.године комисија је констатовала 

следеће : 

    Понуда понуђача'' МЕСОПРОМЕТ  '' Company Д.о.о је  одбијена због битних 

недостатака,  јер понуђач није доказао да испуњава додатне услове за учешће у 

поступку, односно није доставио изјаву о броју закључених и реализованих уговора-

образац бр.10 и потврду наручиоца/купца-образац бр.11, како је тражено конкурсном 

документацијом. 

Такође, понуда је неприхватљива јер понуђена цена понуђача прелази износ процењене 

вредности предметне јавне набавке односно износ од 3.640.000,оо динара без ПДВ-а. 
    Понуђена цена наведеног понуђача износи 3.988.803,5  динара без Пдв-а  

 

         Понуда понуђача '' Алфа '' Д.о.о из Јагодине и Стр '' Михајловић '' из Доње 

Мутнице су   оцењене  као прихватљиве у смислу одредбе  чл. 3.  став 1. тачка 33 

Закона о јавним набавкама, којом је прописано је да је прихватљива понуда она 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. 

       Критеријум за доделу уговора је економски најповољнија понуда са следећим 

елементима и методологијом доделе пондера : 

1. Понуђена  цена    - 70 пондера                                        
________________________________________________________________________________________ 

-   Понуђач који је понудио најнижу цену добија 70 пондера. 

          -  Остали понуђачи бодују се на следећи начин :  

             најнижа понуђена цена се дели са ценом из понуде која се оцењује, а добијени    

             резултат се множи са 70. 

              БЦ= 70*Цмин 

                             Ц 

2. Услови и начин плаћања   - 15 пондера 
   _________________________________________________________________________________________                  

                          

-одложено плаћање од 31  до 45 дана – 15 пондера 

-одложено плаћање од 16 до 30 дана – 10 пондера. 

- одложено плаћање до 15 дана – 5 пондера 
 

3. Период у коме се цене неће мењати, рачунајући од дана закључења уговора  - 15 

пондера 
_________________________________________________________________________________________ 



 

- преко 150 дана од дана закључења уговора- 15 пондера  

-  од 121 до 150 дана од дана заључења уговора -  10 пондера 

- од  90 до 120 дана од дана закључечења уговора–  5 пондера. 

 

        Уколико две или више понуда имају исти број бодова, као најповољнија биће 

изабрана она понуда која има најнижу понуђену цену. У случају исте понуђене цене као 

најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи период у коме 

се цене неће мењати. Уколико постоје две или више понуда са најнижом понуђеном 

ценом и најдужим  периодом  у коме се цене неће мењати предност ће имати она 

понуда понуђача која је прва примљена и заведена код наручиоца 

 

     Применом критеријума за доделу уговора утврђена је следећа ранг листа 

прихватљивих понуда  : 

 

Назив/име понуђача БРОЈ БОДОВА 

1. 
СТР '' МИХАЈЛОВИЋ '' из Доње 

Мутнице, општина Параћин 

                       100 

2. 
'' АЛФА '' Д.о.о из Јагодине                        98,88 

        

  Понуђач коме се додељује уговор : СТР '' МИХАЈЛОВИЋ '' из Доње Мутнице, 

општина Параћин. 

        Комисија за јавну набавку констатује да је најповољнија понуда понуђача СТР '' 

МИХАЈЛОВИЋ '' из Доње Мутнице, општина Параћин, те предлаже наручиоцу да 

сагласно одредби чл. 108.  Закона о јавним набавкама њему додели уговор.  

     На основу изнетог одлучено је као у диспозитиву ове одлуке. 

 

      ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ 

  Против ове одлуке понуђач може  поднети захтев за заштиту права у року од десет   

  дана од дана њеног објављивања на Порталу јавних набавки. 

  Захтев се подноси наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој            

комисији за заштиту  права у поступцима јавних набавки. 

 

 

       

                                                                                                        ВД  ДИРЕКТОРА  

                                                                                                    

                                                                                                       Татјана Милојевић       

 

 

 


