Република Србија
Предшколска установа „Галеб“
Број 643
30.12.2019. године
Петровац на Млави

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама(„Сл. гласник РС“ број 124/12,
14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН), наручилац доноси:
О Д Л У К У
о додели уговора
1. Уговор за јавну набавку добара-хране, намирница за потребе Предшколске
установе „Галеб“ Петровац на Млави ЈН 1/2020, за партију 1-Хлеб, додељује се
понуђачу «Маковица» АД, Савића млин 9, Младеновац, МБ: 07042612, ПИБ:
101479554, који је доставио понуду заведену под бројем 627 од 27.12.2019. године
на износ од 320.600,00 динара без ПДВ-а.
2. Уговор за јавну набавку добара-хране, намирница за потребе Предшколске
установе „Галеб“ Петровац на Млави ЈН 1/2020, за партију 2-Млеко и млечни
производи, додељује се понуђачу „Млеки“ ДОО, Ђуре Ђаковића бб, Пожаревац
МБ: 17546422, ПИБ: 103232682 који је доставио понуду заведену под бројем 624 од
26.12.2019. године на износ од 835.456,75 динара без ПДВ-а.
3. Уговор за јавну набавку добара-хране, намирница за потребе Предшколске
установе „Галеб“ Петровац на Млави ЈН 1/2020, за партију 3-Разни прехрамбени
производи, додељује се понуђачу «ТЗР и Катарина» ДОО, Краљице Марије 14/7,
Младеновац, МБ: 20842237, ПИБ: 107639028 који је доставио понуду заведену под
бројем 629 од 27.12.2019. године на износ од 678.927,00 динара без ПДВ-а.
4. Уговор за јавну набавку добара-хране, намирница за потребе Предшколске
установе „Галеб“ Петровац на Млави ЈН 1/2020, за партију 4-Јаја додељује се
понуђачу СТР „Грин“, Српских владара 55, Петровац на Млави, МБ: 51661249,
ПИБ: 101585571 који је доставио понуду заведену под бројем 631 од 27.12.2019.
године на износ од 286.000,00 динара без ПДВ-а.
5. Уговор за јавну набавку добара-хране, намирница за потребе Предшколске
установе „Галеб“ Петровац на Млави ЈН 1/2020, за партију 5-Месо и месне
прерађевине додељује се понуђачу Кланица „8.октобар“ АД, Солунска 2, Петровац
на Млави, МБ: 07163789, ПИБ: 101602997, који је доставио понуду заведену под
бројем 623 од 26.12.2019. године на износ од 1.758.309,60 динара без ПДВ-а.
6. Уговор за јавну набавку добара-хране, намирница за потребе Предшколске
установе „Галеб“ Петровац на Млави ЈН 1/2020, за партију 6-Свеже воће и поврће
додељује се понуђачу СТР „Грин“, Српских владара 55, Петровац на Млави, МБ:
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51661249, ПИБ: 101585571, који је доставио понуду заведену под бројем 628 од
27.12.2019. године на износ од 1.299.326,00 динара без ПДВ-а.
7. Уговор за јавну набавку добара-хране, намирница за потребе Предшколске
установе «Галеб» Петровац на Млави ЈН 1/2020, за партију 7-Смрзнуто воће и
поврће и смрзнути рибљи производи додељује се понуђачу СТР „Грин“, Српских
владара 55, Петровац на Млави, МБ: 51661249, ПИБ: 101585571, који је доставио
понуду заведену под бројем 632 од 27.12.2019. године на узнос од 376.101,00
динара.
Ову одлуку у року од три дана објавити на Порталу јавних набавки и интернет
страници наручиоца.
О б р а з л о ж е њ е
Наручилац је дана 22.11.2019. године донео одлуку о покретању поступка јавне
набавке добара-хране, намирница за потребе ПУ „Галеб“ Петровац на Млави, ЈН 1/2020,
обликоване у 7 партија, број 574 од 22.11.2019. године, ознака из општег речника набавке
15000000-Храна, пиће, дуван и сродни производи.
Укупна процењена вредност јавне набавке је 5.892.000,00 динара без ПДВ-а и по
партијама:
Партија 1 – Хлеб, 15811100 Хлеб, 382.000,00 динара без ПДВ-а
Партија 2 – Млеко и млечни производи, 15511000 Млеко, 15500000 Млечни производи,
850.000,00 динара без ПДВ-а
Партија 3 – Разни прехрамбени производи, 15800000 Разни прехрамбени производи,
800.000,00 динара без ПДВ-а
Партија 4 – Јаја, 03142500 Јаја, 290.000,00 динара без ПДВ
Партија 5 – Месо и месне прерађевине, 15110000 Месо, 15131000 Конзервисано месо и
месне прерађевине, 1.900.000,00 динара без ПДВ-а
Партија 6 – Свеже воће и поврће, 03222000 Воће и коштуњаво воће, 03221000 Поврће –
1.300.000,00 динара без ПДВ-а.
Партија 7 – Смрзнуто воће и поврће и смрзнути рибљи производи, 15331170 Смрзнуто
поврће 15229000 Смрзнути рибљи производи - 370.000,00 динара.
За наведену јавну набавку наручилац је објавио позив за подношење понуда на
Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца, дана 25.11.2019. године.
1. Партија 1-Хлеб
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца за Партију 1-Хлеб
приспеле су 2 понуде.
Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке, образована
решењем број 575 од 22.11.2019. године, је приступила стручној оцени понуда и о томе
сачинила извештај.
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У извештају о стручној оцени понуда, број 640/1 од 30.12.2019. године, Комисија је
констатовала следеће:
1) Предмет јавне набавке: храна, намирнице за потребе Предшколске установе
„Галеб“ Петровац на Млави, ЈН 1/2020, партија 1- Хлеб.
2) Процењена вредност јавне набавке износи укупно 5.892.000,00 динара без ПДВа, а за партију 1 износи 382.000,00 динара.
3) Укупан број поднетих понуда: 2
Основни подаци о понуђачима
Благовремене понуде
1.

2.

Неблаговремене понуде

„Маковица“ АД, Савића млин
9, 11400 Младеновац, МБ:
07042612, ПИБ: 101479554
Број 627 од 27.12.2019. у 08.15
часова
„АС-Браћа Станковић“ ДОО,
Бориса Кидрича 1, 11308
Бегаљица, МБ: 20598964,
ПИБ: 106423125
Број 630 од 27.12.2019. у 9.35
часова

4) Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена.
5) Ранг-листа понуђача по примени наведеног критеријума:
Назив понуђача
Понуђена цена без ПДВ-а
1.
„Маковица“ АД, Савића млин
9, 11400 Младеновац, МБ:
320.600,00 динара
07042612, ПИБ: 101479554
2.
„АС-Браћа Станковић“ ДОО,
Бориса Кидрича 1, Бегаљица,
МБ:
20598964,
ПИБ:
380.800,00 динара
106423125

Комисија, после стручне оцене понуда, предлаже да се уговор о јавној набавци додели
понуђачу „Маковица“ АД, Савића млин 9, 11400 Младеновац, МБ: 07042612, ПИБ:
101479554, који је доставио понуду заведену под бројем 627 од 27.12.2019. године на износ
од 320.600,00 динара без ПДВ-а.
Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке, те је на
основу законског овлашћења донело одлуку о додели уговора којом се уговор о јавној
набавци додељује понуђачу „Маковица“ АД, Савића млин 9, 11400 Младеновац, МБ:
07042612, ПИБ: 101479554, који је доставио понуду заведену под бројем 627 од
27.12.2019. године на износ од 320.600,00 динара без ПДВ-а.
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2. Партија 2-Млеко и млечни производи
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца за Партију 2-Млеко и
млечни производи приспела је 1 понуда.
Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке, образована
решењем број 575 од 22.11.2019. године, је приступила стручној оцени понуда и о томе
сачинила извештај.
У извештају о стручној оцени понуда, број 640/2 од 30.12.2019. године, Комисија је
констатовала следеће:
1) Предмет јавне набавке: храна, намирнице за потребе Предшколске установе
„Галеб“ Петровац на Млави, партија 2- Млеко и млечни производи.
2) Процењена вредност јавне набавке износи укупно 5.892.000,00 динара без ПДВа, а за партију 2 износи 850.000,00 динара.
3) Укупан број поднетих понуда: 1
Основни подаци о понуђачима
Благовремене понуде
1.

Неблаговремене понуде

„Млеки“ ДОО, Ђуре
/
Ђаковића бб, 12000
Пожаревац МБ: 17546422,
ПИБ: 103232682
Број 624 од 26.12.2019. у 11.55
часова

4) Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена.
5) Ранг-листа понуђача по примени наведеног критеријума:
Назив понуђача
Понуђена цена без ПДВ-а
1.

„Млеки“
ДОО,
Ђуре
Ђаковића
бб,
12000
Пожаревац МБ: 17546422,
ПИБ: 103232682

835.456,75 динара

Комисија, после стручне оцене понуде, предлаже да се уговор о јавној набавци додели
понуђачу „Млеки“ ДОО, Ђуре Ђаковића бб, 12000 Пожаревац МБ: 17546422, ПИБ:
103232682 који је доставио понуду заведену под бројем 624 од 26.12.2019. године на износ
од 835.456,75 динара без ПДВ-а.
Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке, те је на
основу законског овлашћења донело одлуку о додели уговора којом се уговор о јавној
набавци додељује понуђачу „Млеки“ ДОО, Ђуре Ђаковића бб, 12000 Пожаревац МБ:
17546422, ПИБ: 103232682 који је доставио понуду заведену под бројем 624 од
26.12.2019. године на износ од 835.456,75 динара без ПДВ-а.
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3. Партија 3- Разни прехрамбени производи
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца за Партију 3-Разни
прехрамбени производи приспела је 1 понуда.
Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке, образована
решењем број 575 од 22.11.2019. године, је приступила стручној оцени понуда и о томе
сачинила извештај.
У извештају о стручној оцени понуда, број 640/3 од 30.12.2019. године, Комисија је
констатовала следеће:
1) Предмет јавне набавке: храна, намирнице за потребе Предшколске установе
„Галеб“ Петровац на Млави, партија 3- Разни прехрамбени производи
2) Процењена вредност јавне набавке износи укупно 5.892.000,00 динара без ПДВа, а за партију 3 износи 800.000,00 динара без ПДВ-а.
3) Укупан број поднетих понуда: 1
Основни подаци о понуђачима
Благовремене понуде
1.

Неблаговремене
понуде

«ТЗР и Катарина» ДОО, Краљице Марије 14/7,
11400 Младеновац, МБ: 20842237, ПИБ:
107639028
Број 629 од 27.12.2019. године у 9.30 часова

4) Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена.
5) Ранг-листа понуђача по примени наведеног критеријума:

1.

Назив понуђача
«ТЗР и Катарина» ДОО,
Краљице Марије 14/7, 11400
Младеновац, МБ: 20842237,
ПИБ: 107639028

Понуђена цена без ПДВ-а
678.927,00 динара

Комисија, после стручне оцене понуде, предлаже да се уговор о јавној набавци додели
понуђачу «ТЗР и Катарина» ДОО, Краљице Марије 14/7, 11400 Младеновац, МБ:20842237,
ПИБ: 107639028, који је доставио понуду заведену под бројем 629 од 27.12.2019. године на
износ од 678.927,00 динара без ПДВ-а.
Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке, те је на
основу законског овлашћења донело одлуку о додели уговора којом се уговор о јавној
набавци додељује понуђачу «ТЗР и Катарина» ДОО, Краљице Марије 14/7, 11400
Младеновац, МБ:20842237, ПИБ: 107639028, који је доставио понуду заведену под
бројем бројем 629 од 27.12.2019. године на износ од 678.927,00 динара без ПДВ-а.
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4. Партија 4-Јаја
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца за Партију 4-Јаја
приспела је 1 понуда.
Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке, образована
решењем број 575 од 22.11.2019. године, је приступила стручној оцени понуда и о томе
сачинила извештај.
У извештају о стручној оцени понуда, број 640/4 од 30.12.2019. године, Комисија је
констатовала следеће:
1) Предмет јавне набавке: храна, намирнице за потребе Предшколске установе
„Галеб“ Петровац на Млави, партија 4- Јаја
2) Процењена вредност јавне набавке износи укупно 5.892.000,00 динара без ПДВа, а за партију 4 износи 290.000,00 динара без ПДВ-а.
3) Укупан број поднетих понуда: 1
Основни подаци о понуђачима
Благовремене понуде

Неблаговремене
понуде

1.

СТР «Грин», Српских владара 55, 123400
Петровац на Млави, МБ: 51661249, ПИБ:
101585571
Број 631 од 27.12.2019. године у 9.40 часова
4) Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена.
5) Ранг-листа понуђача по примени наведеног критеријума:

1.

Назив понуђача
СТР «Грин», Српских владара
55, 123400 Петровац на
Млави, МБ: 51661249, ПИБ:
101585571

Понуђена цена без ПДВ-а
286.000,00 динара

Комисија, после стручне оцене понуде, предлаже да се уговор о јавној набавци додели
понуђачу СТР «Грин», Српских владара 55, 123400 Петровац на Млави, МБ: 51661249,
ПИБ: 101585571, који је доставио понуду заведену под бројем 631 од 27.12.2019. године на
износ од 286.000,00 динара без ПДВ-а.
Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке, те је на
основу законског овлашћења донело одлуку о додели уговора којом се уговор о јавној
набавци додељује понуђачу СТР «Грин», Српских владара 55, 123400 Петровац на
Млави, МБ: 51661249, ПИБ: 101585571, који је доставио понуду заведену под бројем
631 од 27.12.2019. године на износ од 286.000,00 динара без ПДВ-а.
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5. Партија 5-Месо и месне прерађевине
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца за Партију 5-Месо
и месне прерађевине приспела је једна понуда.
Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке, образована
решењем број 575 од 22.11.2019. године, је приступила стручној оцени понуда и о томе
сачинила извештај.
У извештају о стручној оцени понуда, број 640/5 од 30.12.2019. године, Комисија је
констатовала следеће:
1) Предмет јавне набавке: храна, намирнице за потребе Предшколске установе
„Галеб“ Петровац на Млави, партија 5- Месо и месне прерађевине
2) Процењена вредност јавне набавке износи укупно 5.892.000,00 динара без ПДВа, а за партију 5 износи 1.900.000,00 динара.
3) Укупан број поднетих понуда: 1
Основни подаци о понуђачима
Благовремене понуде

Неблаговремене понуде

1.

Кланица „8.октобар“ АД,
/
Солунска 2, 12300 Петровац
на Млави, МБ: 07163789,
ПИБ: 101602997
Број 623 од 26.12.2019. у 11.50
часова
4) Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена.
5) Ранг-листа понуђача по примени наведеног критеријума:
Назив понуђача
Понуђена цена без ПДВ-а
1.

Кланица „8.октобар“ АД,
Солунска 2, 12300 Петровац
на Млави, МБ: 07163789,
ПИБ: 101602997

1.758.309,60 динара

Комисија, после стручне оцене понуде, предлаже да се уговор о јавној набавци додели
понуђачу Кланица „8.октобар“ АД, Солунска 2, 12300 Петровац на Млави, МБ: 07163789,
ПИБ: 101602997, који је доставио понуду заведену под бројем 623 од 26.12.2019. године на
износ од 1.758.309,60 динара без ПДВ-а.
Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке, те је на
основу законског овлашћења донело одлуку о додели уговора којом се уговор о јавној
набавци додељује понуђачу Кланица „8.октобар“ АД, Солунска 2, 12300 Петровац на
Млави, МБ: 07163789, ПИБ: 101602997, који је доставио понуду заведену под бројем
623 од 26.12.2019. године на износ од 1.758.309,60 динара без ПДВ-а.
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6. Партија 6-Свеже воће и поврће
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца за Партију 6Свеже воће и поврће приспела је једна понуда.
Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке, образована
решењем број 575 од 22.11.2019. године, је приступила стручној оцени понуда и о томе
сачинила извештај.
У извештају о стручној оцени понуда, број 640/6 од 30.12.2019. године, Комисија је
констатовала следеће:
1) Предмет јавне набавке: храна, намирнице за потребе Предшколске установе
„Галеб“ Петровац на Млави, партија 6- Свеже воће и поврће
2) Процењена вредност јавне набавке износи укупно 5.892.000,00 динара без ПДВа, а за партију 6 износи 1.300.000,00 динара без ПДВ-а.
3) Укупан број поднетих понуда: 1
Основни подаци о понуђачима
Благовремене понуде
1.

Неблаговремене
понуде
/

СТР „Грин“, Српских владара 55, 12300
Петровац на Млави, МБ: 51661249, ПИБ:
101585571
Број 628 од 27.12.2019. у 08.20 часова
4) Понуда нема недостатака, одговарајућа је и прихватљива.
5) Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена.
6) Ранг-листа понуђача по примени наведеног критеријума:
Назив понуђача
1.

СТР „Грин“, Српских владара
55, 12300 Петровац на Млави,
МБ:
51661249,
ПИБ:
101585571

Понуђена цена без ПДВ-а

1.299.326,00 динара

Комисија, после стручне оцене понуде, предлаже да се уговор о јавној набавци додели
понуђачу СТР „Грин“, Српских владара 55, 12300 Петровац на Млави, МБ: 51661249,
ПИБ: 101585571, који је доставио понуду заведену под бројем 628 од 27.12.2019. године на
износ од 1.299.326,00 динара без ПДВ-а.
Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке, те је на
основу законског овлашћења донело одлуку о додели уговора којом се уговор о јавној
набавци додељује понуђачу СТР „Грин“, Српских владара 55, 12300 Петровац на
Млави, МБ: 51661249, ПИБ: 101585571, који је доставио понуду заведену под бројем
628 од 27.12.2019. године на износ од 1.299.326,00 динара без ПДВ-а.
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7. Партија 7-Смрзнуто воће и поврће и смрзнути рибљи производи
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца за Партију 7-Смрзнуто
воће и поврће приспела је једна понуда.
Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке, образована
решењем број 575 од 22.11.2019. године, је приступила стручној оцени понуда и о томе
сачинила извештај.
У извештају о стручној оцени понуда, број 640/7 од 30.12.2019. године, Комисија је
констатовала следеће:
1) Предмет јавне набавке: храна, намирнице за потребе Предшколске установе
„Галеб“ Петровац на Млави, партија 7- смрзнуто воће и поврће и смрзнути рибљи
производи
2) Процењена вредност јавне набавке износи укупно 5.892.000,00 динара без ПДВ-а, а
за партију 7 износи 370.000,00 динара без ПДВ-а.
3) Укупан број поднетих понуда: 1
Основни подаци о понуђачима
Благовремене понуде

Неблаговремене
понуде

1.

СТР «Грин», Српских владара 55, 123400
Петровац на Млави, МБ: 51661249, ПИБ:
101585571
Број 632 од 27.12.2019. године у 9.40 часова
4) Приспела понуда је благовремена, одговарајућа, нема битних недостатака, не
ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача. Понуда
прелази износ процењене вредности, али није већа од упоредиве тржишне цене и
укупна вредност примљених понуда за све партије не прелази процењену вредност
јавне набавке.
5) Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена.
6) Ранг-листа понуђача по примени наведеног критеријума:

1.

Назив понуђача
СТР «Грин», Српских владара
55, 123400 Петровац на
Млави, МБ: 51661249, ПИБ:
101585571

Понуђена цена без ПДВ-а
376.101,00 динара

Комисија, после стручне оцене понуде, предлаже да се уговор о јавној набавци додели
понуђачу СТР «Грин», Српских владара 55, 123400 Петровац на Млави, МБ: 51661249,
ПИБ: 101585571, који је доставио понуду заведену под бројем 632 од 27.12.2019. године на
износ од 376.101,00 динара без ПДВ-а.
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Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке, те је на
основу законског овлашћења донело одлуку о додели уговора којом се уговор о јавној
набавци додељује понуђачу СТР «Грин», Српских владара 55, 123400 Петровац на
Млави, МБ: 51661249, ПИБ: 101585571, који је доставио понуду заведену под бројем
632 од 27.12.2019. године на износ од 376.101,00 динара без ПДВ-а.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против ове одлуке, захтев за заштиту права може да се поднесе у року од 10 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. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 151.
ЗЈН-а. Подносилац захтева је дужан да уплати таксу на рачун буџета Републике Србије
сходно члану 156. ЗЈН-а.
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