ДОМ ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ
“ ПЕТАР РАДОВАНОВИЋ“
УЖИЦЕ, Немањина 52
Број:476/2019
Датум: 30.04.2019. године
На основу члана 109. став 1.Закона о јавним набавкама ( „ Сл.гласник РС“ број 124/2014,
14/15, 68/15) и Извештаја комисије бр. 474/2019 од 30.04.2019.године о стручној оцени понуда за
јавну набавку добара- намирнице и прехрамбени производи за спремање хране , са предлогом за
доделу уговора и обустави поступка јавне набавке , в.д. директор Дома за децу и омладину „ Петар
Радовановић“ Ужице из Ужица, Немаљина 52 доноси
О Д Л У К У О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ за јавну набавку добара – намирнице и прехрамбени
производи за спремање хране, редни број ЈН 1.1.1/2019- обликована по партијама
Обуставља се поступак јавне набавке намирница и прехрамбених производа за спремање хране,
редни број ЈН 1.1.1/2019 за партију 10. конзервирано поврће и воће
Не надокнађују се трошкови припремања понуда понуђачу.
Образложење
На основу Одлуке овлашћеног лица наручиоца број 132-1/2019 од 27.02.2019. године о покретању
поступка јавне набавке добара – намирнице и прехрамбени производи за спремање хране за
потребе наручиоца, спроведен је отворени поступак јавне набавке намирница и прехрамбених
производа за спремање хране за закњучење оквирног споразума .
А. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ:

1. Назив наручиоца: Дом за децу и омладину «Петар Радовановић»
2. Адреса наручиоца: место: Ужице, ул. Немањина бр. 52.
3. Редни број јавне набавке 1.1.1/2019
4. Предмет набавке је набавка добара - намирнице и прехрамбени производи за спремање хране
Ознака предмета ЈН из класификације делатности или општег речника набавке : Храна, пиће,
дуван и сродни производи – 15000000.
Набавка је обликована у 14 партија и то:
Назив партије:
Назив и ознака из општег речника набавки
Партија 1. месо .
месо - 15110000
Партија 2. пилеће месо замрзнуто
пилеће месо-15112130
Партија 3. сухомеснати производи
месни производи-15131000
Партија 4. замрзнута риба
смрзнута риба, рибљи филети и остало рибље
месо–15220000
Партија 5. млеко и млечни производи
млечни производи – 15500000
Партија 6. конзумна јаја
јаја – 03142500
Партија 7. пољопривредни производи
житарице,кромпир, поврће ,воће и коштуњаво
воће 03200000
Партија 8. хлеб, брашно, пецива
хлебни производи, свежа пецива и колачи –
15810000
Партија 9. бурек и пите
пите –15812120
Партија 10. конзервирано поврће и воће
конзервирано поврће -15331400
конзервирано воће - 15332400
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Партија 11. остале намирнице
потрошње
Партија 12. замрзнута теста
Партија 13. природни мед
Партија 14. замрзнуто воће и поврће

широке разни прехрамбени производи – 1580000
дубоко смрзнути производи –15896000
природни мед – 03142100
смрзнуто поврће-15331170
дубоко смрзнути производи –15896000

5. Укупна процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а): 19.042.916,00 динара, по
партијама:
Назив партије:
Процењена вредност набавке без пдв-а
Партија 1. месо ..
2.800.000,00 динара
Партија 2. пилеће месо замрзнуто
830.000,00 динара
Партија 3. сухомеснати производи
2.420.000,00 динара
Партија 4. замрзнута риба
915.000,00 динара
Партија 5. млеко и млечни производи
1.200.000,00 динара
Партија 6. конзумна јаја
355.000,00 динара
Партија 7. пољопривредни производи
1.820.000,00 динара
Партија 8. хлеб, брашно, пецива
1.210.000,00 динара
Партија 9. бурек и пите
896.000,00 динара
Партија 10. конзервирано поврће и воће
794.916,00 динара
Партија 11. остале намирнице широке
4.520.000,00 динара
потрошње
Партија 12. замрзнута теста
770.000,00 динара
Партија 13. природни мед
82.000,00 динара
Партија 14. замрзнуто воће и поврће
430.000,00 динара
6. Врста поступка јавне набавке – отворени поступак Набавка се спроводи ради закључења
оквирног споразума
7. Правила оквирног споразума, критеријуми за доделу оквирног споразума и појединачних
уговора/наруџбеница: Након спроведеног отвореног поступка, наручилац ће закључити оквирни
споразум по партији са највише 3 понуђача, чијe понудe буду оцењене као прихватљиве.
Уколико четири или више понуда буду оцењене као прихватљиве, оквирни споразум ће бити
закључен са прва три понуђача са ранг листе по критеријуму „најнижа понуђена цена“. Под
"најнижом понуђеном ценом" подразумева се збир свих укупних цена без ПДВ-а, које се добијају
множењем оквирних количина са јединичним ценама без ПДВ-а.
У случају једнаких понуда применом критеријума ,,најнижа понуђена цена“, за закључење
оквирног споразума као резервни елемент критеријума примениће се краћи рок испоруке.
Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће
донети одлуку о закључењу оквирног споразума, наручилац ће оквирни споразум доделити
понуђачима који буду извучени путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче о
датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Извлачење путем жреба наручилац ће
извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача који имају исту најнижу
понуђену цену и најкраћи рок испоруке исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и
боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући назив понуђача коме се
оквирни споразум додељује.
Оквирни споразум се закључује на период од годину дана од дана потписивања оквирног
споразума.
У складу са чланом 40. став 3. Закона о јавним набавкама уколико наручилац не добије
унапред одређени број прихватљивих понуда , наручилац може да закључи оквирни споразум са
мањим бројем понуђача, односно и са једним.
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Б. ПРОЦЕДУРА НАБАВКЕ, ОЦЕНА И РАНГИРАЊЕ ПОНУДА:
1. Наручилац је за наведену јавну набавку објавио дана 26.03.2019.године Позив за подношење
понуда на Порталу Службеног гласника РС , Порталу јавних набавки и на интернет страници
наручиоца, као и Конкурсну документацију на Порталу јавних набавки и на интернет страници
наручиоца. Рок за достављње понуда утврђен је је позивом за подношење понуда и био је закљично
са 25.04.2019.године до 10,00 часова.
Поступак отварања понуда понуда је спроведен по истеку рока за достављање понуда , т.ј.
25.04.2019. године у 10,30 часова , а окончан је истог дана у 11,00 часова.
Поступак је спровела Комисија за предметну јавну набавку именована Решењем директора број
132-2/2019 од 27.02.2019. године и о томе сачинила Записник о отварању понуда .
2. Приспеле понуде понуђача за партију 10 конзервирано поврће и воће:
• Неблаговремених понуда није било
• Благовремене понуде :
Партија 10. конзервирано поврће и воће
Број пристиглих понуда: 1 (једна) и то:
1. Назив или шифра понуђача: „ ЕУРОГРАНД“ доо Ужице, ул. Дечанска 19
Број под којим је понуда заведена код наручиоца : 467-10/2019 од 25.04.2019. године
Број под којим је понуда заведена код понуђача: 08/2019 од 24.04.2019.године
3. Комисија је спровела поступак оцењивања понуда за сваку партију појединачнао, дана
25 и 30.априла 2019. године и о томе сачинила Извештај о стручној оцени понуда, како следи:
Партија 10. конзервирано поврће и воће
Стручна оцена понуда
1) Комисија је одбила као неприхватљиву достављену понуду:
1. Назив или шифра понуђача: „ ЕУРОГРАНД“ доо Ужице, ул. Дечанска 19, м.б.17365088, ПИБ
100601912
Број под којим је понуда заведена код наручиоца : 467-10/2019 од 25.04.2019. године
Број под којим је понуда заведена код понуђача: 08/2019 од 24.04.2019.године
Понуђена цена без ПДВ-а: 1.454.620,00 динара
Понућена цена са ПДВ-ом: 1.745.544,00 динара
Разлози за одбијање понуде: Понуда је неприхватљива у смислу члана 3. став 1. тачка 33) Закона,
јер понуђена цена прелази износ процењене вредности јавне набавке
Предлог комисије _
Комисија је констатовала да није прибављена ни једна прихватљива понуда, те да нису испуњени
услови за доделу уговора из члана 107.став 3. Закона о јавним набавкама и предложила
наручиоцу да на основу члана 109. став 1. Закона донесе донесе одлуку о обустави поступка јавне
набавке бр. 1.1.1/2019 за партију 10. конзервирано поврће и воће .
Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавну набавку о обустави поступка
јавне набавке бр. 1.1.1./2019 за партију 10. конзервирано поврће и воће, дат у Извештају о стручној
оцени понуда и на основу овлашћења донело одлуку као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ :
Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од 10 ( десет) дана од
дана објављивања Одлуке на Порталу јавних набавки .
Захтев се подноси наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији
ВД ДИРЕКТОР ДОМА
Љиљана Кузмановић
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