Млекарска школа са домом
ученика "Др Обрен Пејић"
Николе Пашића 173 ,Пирот
Дел. број 0 5-261 / 1
Датум 14.03.2016.год.
тел. 010/311-258,313-718
На основу члана 108. И 109. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» број
124/2012,14/2015,68/2015), члана 74.став 3 тачка 24. Статута Млекарске школе са домом ученика "Др Обрен
Пејић" у Пироту, Извештаја о стручној оцени понуда број: 05-260/1 од 14.03.2016. године који је сачинила
Комисија за јавну набавку, в.д.директор школе доноси
ОДЛУКУ
у поступку јавне набавке мале вредности добара - намирнице, ЈН број 2/2016
I ДОДЕЉУЈЕ СЕ УГОВОР понуђачима чија је понуда, по партијама, оцењена као
Број
парт
ије
1.
2.
5.
6.
8.
9.

Назив партије

Најповољнија понуда

најповољнија :

Свеже месо и месне Понуда 05-251/1 од 11.03.2016.г. Понуђача "Мустанг" ДОО,Трг Републике
прерађевине
бр.2,Пирот
Риба
и
рибље Понуда 05-227/1 од 09.03.2016.г. Понуђача "Фриком" ДОО,Зрењанински
прерађевине
пут бб,Падинска скела,
Хлеб
Понуда 05-249/1од 11.03.2016.г. Понуђача"Житопек"АД,Ниш ,Димитрија
Туцовића 51
Смрзнуто пециво
Понуда 05-227/2 од 09.03.2016.г. Понуђача "Фриком" ДОО,Зрењанински
пут бб,Падинска скела,
Смрзнуто поврће
Понуда 05-227/3 од 09.03.2016.г. Понуђача "Фриком" ДОО,Зрењанински пут
бб,Падинска скела
Воће и поврће (свеже) Понуда 05-250/1од 11.03.2016.год. Понуђача “Јужна пруга”доо,с. Чифлук
Разгојнски,Печењевац

II. За партију бр. 3. Млечни производи, бр.4 конзумна јаја , бр 7. Конзервисано поврће и бр. 10. Остали
прехрамбени производи, није пристигла ниједна понуда,односно нису испуњени услови за доделу уговора
и за ове партије се обуставља поступак.
Образложење

Наручилац је донео Одлуку број 01-123/1од 10.02.2016.г. о покретању поступка јавне набавке број
2/2016 .Позив за подношење понуде објављен је на Порталу јавних набавки, интернет страници наручиоца дана
29.02.2016. године
.
Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда , Комисија за јавну
набавку је приступила стручној оцени понуда и сачинила Извештај о стручној оцени понуда број: 05-260/1 од
14.03.2016. године који је наручилац усвојио.
1. Предмет јавне набавке су добра -намирнице .
Назив и ознака из општег речника набавке: : храна, пиће, дуван и сродни производи, 15000000
2.Јавна набавка добара намирнице се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности и евидентирана је под
редним бројем 2 за 2016 годину.
3.Процењена вредност предметне јавне набавке износи 3 333 333 ,00 динара без ПДВ-а., и обликована је у
10 партија:

Број
партије

Назив производа

Партија 1. Свеже месо
прерађевине
Партија 2.
Партија 3.
Партија 4.
Партија 5.
Партија 6.
Партија 7.

и

месне

Риба и рибље прерађевине
Млечни производи
Конзумна јаја
Хлеб
Смрзнуто пециво
Конзервисано поврће

Партија 8. Смрзнуто поврће
Партија 9. Воће и поврће (свеже)
Партија
10.

Остали прехрамбени производи

Назив и ознака из општег речника
набавке
Месо-15110000
Месни производи-15130000
Живинско месо - 15112000
Смрзнута риба - 15221000
Млечни производи- 15500000
Јаја – 03142500
Хлеб-15810000
Пециво-15812000
Конзервисано поврће и/или поврће
у конзерви - 15331400
Смрзнуто поврће -15331170
Поврће, воће и коштуњаво воће 03220000
Разни прехрамбени производи 15800000

Процењена вредност
партије
1 400 000
150 000
160 200
110 000
193 000
160 000
100 000
130 000
410 133
520 000

4. Основни подаци о понуђачима:
У поступку јавне набавке учествовало је 4 понуђача :
1. Број под којим је понуда заведена , назив и седиште понуђача/шифра понуђача, матични број, ПИБ и
законски заступник ,датум пријема ,час пријема
05-227/1
"Фриком" ДОО,Зрењанински пут
09.03.2016.год
у
10:17 часова
бб,Падинска скела ,матични број
07042728,ПИБ 10003092, Дејан Богдановић
Понуда 05-227/1 поднета: за партију бр.2
Укупна понуђена цена без ПДВ-а: 93 750, 00динара
Укупна понуђена цена са ПДВ-ом: 104 160,00 динара
Рок важења понуде: 120 дана
Понуда 05-227/2 поднета: за партију бр.6
Укупна понуђена цена без ПДВ-а: 134 000, 00динара
Укупна понуђена цена са ПДВ-ом: 147 400,00 динара
Рок важења понуде: 120 дана
Понуда 05-227/3 поднета: за партију бр.8
Укупна понуђена цена без ПДВ-а: 40 700, 00динара
Укупна понуђена цена са ПДВ-ом: 44 770,00 динара
Рок важења понуде: 120 дана
2.
Број под којим је понуда заведена , назив и седиште понуђача/шифра понуђача, матични број, ПИБ и
законски заступник,датум пријема
,час пријема
05-249/1
"Житопек"АД,Ниш ,Димитрија Туцовића
11.03.2016.г.
10:35
51,матични број 07204124,ПИБ 100337593,
Милан Тодоровић
Понуда 05-249/1 поднета: за партију бр.5
Укупна понуђена цена без ПДВ-а: 180 000,00динара
Укупна понуђена цена са ПДВ-ом: 198 000,00 динара
Рок важења понуде: 150 дана
Понуда 05-249/2 поднета: за партију бр.6
Укупна понуђена цена без ПДВ-а: 200 000,00динара
Укупна понуђена цена са ПДВ-ом: 220 000,00 динара
Рок важења понуде: 150 дана

3..Број под којим је понуда заведена ,
назив и седиште понуђача/шифра понуђача, матични број, ПИБ и
законски заступник ,датум пријема ,час пријема
05-250/1,
ДОО”Јужна пруга” с.Чифлук
11.03.2016.год,
У 11:18 часова
Разгојнски,Печењевац, матични број
20599022,ПИБ 106424579, Слађана
Стојиљковић
Понуда 05-250/1 поднета: за партију бр.9
Укупна понуђена цена без ПДВ-а: 227 200,00 динара
Укупна понуђена цена са ПДВ-ом: 249 920,00 динара
Рок важења понуде: 90 дана
4.Број под којим је понуда заведена ,назив и седиште понуђача/шифра понуђача, матични број, ПИБ и
законски заступник ,датум пријема ,час пријема
05-251/1
"Мустанг" ДОО,Трг Републике
11.03.2016.год,
У 12:15 часова
бр.2,Пирот,матични број 06845029,ПИБ
100385010,Мијалковић Мирослав
Понуда 05-251/1 поднета: за партију бр.1
Укупна понуђена цена без ПДВ-а: 1 008 000,00 динара
Укупна понуђена цена са ПДВ-ом: 1 160 155,00 динара
Рок важења понуде: 90 дана
5.Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда:
Понуда број 05-249/ 2 од 11.03.2016.г. Понуђача"Житопек"АД,Ниш ,Димитрија Туцовића 51 за
партију 6- смрзнуто пециво се одбија јер прелази износ процењене вредности партије.
Укупна понуђена цена без ПДВ-а: 200 000,00динара
Укупна понуђена цена са ПДВ-ом: 220 000,00 динара
6. Ако је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно образложење - начин на који је утврђена та
цена: /
7. Критеријум за доделу уговора у поступку јавне набавке намирница број 2/2016,односно за оцењивање
понуда је најнижа понуђена цена .
Број
парт
ије

Назив партије

1.

Свеже месо и месне
прерађевине
Риба
и
рибље
прерађевине
Млечни производи
Конзумна јаја
Хлеб

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
10.
11.

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА прихватљивих понуда применом критеријума за
доделу уговора :

Понуда 05-251/1 од 11.03.2016.г. Понуђача "Мустанг" ДОО,Трг Републике
бр.2,Пирот
Понуда 05-227/1 од 09.03.2016.г. Понуђача "Фриком" ДОО,Зрењанински
пут бб,Падинска скела,
/
/
Понуда 05-249/1од 11.03.2016.г. Понуђача"Житопек"АД,Ниш ,Димитрија
Туцовића 51
Смрзнуто пециво
Понуда 05-227/2 од 09.03.2016.г. Понуђача "Фриком" ДОО,Зрењанински
пут бб,Падинска скела,
Конзервисано поврће /
Смрзнуто поврће
Понуда 05-227/3 од 05.03.2016.г. Понуђача "Фриком" ДОО,Зрењанински пут
бб,Падинска скела
Воће и поврће (свеже) Понуда 05-250/1од 11.03.2016.год. Понуђача “Јужна пруга”доо,с. Чифлук
Разгојнски,Печењевац
Остали прехрамбени /
производи

8. Понуђач којем се додељује уговор:
Комисија за јавну набавку је констатовала , по партијама ,да су следеће понуде благовремене ,
прихватљиве и најповољније , те је предложила наручиоцу да овим понуђачима додели уговор :

Број
парт
ије
1.
2.
5.
6.
8.
9.

Назив партије

Најповољнија понуда

Свеже месо и месне Понуда 05-251/1 од 11.03.2016.г. Понуђача "Мустанг" ДОО,Трг Републике
прерађевине
бр.2,Пирот
Риба
и
рибље Понуда 05-227/1 од 09.03.2016.г. Понуђача "Фриком" ДОО,Зрењанински
прерађевине
пут бб,Падинска скела,
Хлеб
Понуда 05-249/1од 11.03.2016.г. Понуђача"Житопек"АД,Ниш ,Димитрија
Туцовића 51
Смрзнуто пециво
Понуда 05-227/2 од 09.03.2016.г. Понуђача "Фриком" ДОО,Зрењанински
пут бб,Падинска скела,
Смрзнуто поврће
Понуда 05-227/3 од 09.03.2016.г. Понуђача "Фриком" ДОО,Зрењанински пут
бб,Падинска скела
Воће и поврће (свеже) Понуда 05-250/1од 11.03.2016.год. Понуђача “Јужна пруга”доо,с. Чифлук
Разгојнски,Печењевац

9. За партије бр. 3. Млечни производи, бр.4 конзумна јаја , бр 7. Конзервисано поврће и бр. 10. Остали
прехрамбени производи, није пристигла ниједна понуда , те је Комисија предложила наручиоцу да за
ове партије обустави поступак.
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 5 дана од дана објављивања
одлуке на порталу јавних набавки. Захтев се подноси наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.
ПОТПИС ОДГОВОРНОГ ЛИЦА
________________________
(Драган Стојановић,в.д.директор)

