
Основна школа „Стари град“ Ужице
Улица Градска бр. 1 18,31 000 Ужице
ЈНМВ број 1/2017
Дел.број: 0602/103-3
Датум: 16.03.2017. године

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( СЛ. Гласник број 124/2012, 14/2015 I 68/2015 ) и
Извештаја комисије о стручној оцени за јавну набавку намирница и прехрамбених производа број
0602/10-2 од 11.03.2017. године директор наручиоца доноси

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Додељује се уговор о јавној набавци добара намирнице и прехрамбени производи ОРН
63516000 - 15000000 храна, пиће дуван и остали сродни производи ЈНМВ број 1/2017
економски најповољнијим понуђачима и то :

1. Партија 1 - месо  15110000, понуђачу Акваријум плус“ Ужице, 31000 Ужице, матични
број 61260579 , ПИБ 106543938 тел 031/513 441, са понуђеном ценом од
215.225,00.динара без ПДВ-а, односно 244.022,00 динара са ПДВ и роком
непоменљивости цена од 365 дана ;

2. Партија 2 месни производи 15130000 понуђачу „Ила промет“ Чачак, 32000 Čačak,
матични број 171016225, ПИБ 101123829, са понуђеном ценом од
106.070,00.динара без ПДВ-а, односно 127.284,00 динара са ПДВ  и роком
непоменљивости цена од 365 дана ;

3. Партија 3 припремљена и конзервисана риба 15200000 понуђачу „Ила промет“
Чачак, 32000 Чачак, матични број 171016225, ПИБ 101123829, са понуђеном
ценом од 10.000,00.динара без ПДВ-а, односно 11.000,00 динара са ПДВ  и роком
непоменљивости цена од 365 дана ;

4. Партија 4 млечни производи 15500000 и чоколадно млеко 15982200 „Млекара
Моравица“ доо 31230 Ариље, Улица Стевана Чоловића бр. 51 мат. број 20097035, ПИБ
104141087 телефон 031/3895 233 са понуђеном ценом од 176.305,00 динара без
ПДВ-а, односно 202.970,50динара са ПДВ и роком непоменљивости цена од 365
дана;

5. Партија 5 хлебни производи ,свежа пецива и колачи 15811000 ПП „Сретен
Гудурић“а.д. Ужице, Улица Пекарска бр 1 , матични број 07157479 ПИБ
101624137 телефон 031/561-466 са понуђеном ценом од 128.600,00 динара без
ПДВ-а односно 141.460,00динара са ПДВ-ом и роком непроменљивости цена од
365 дана.

6. Партија 6 сокови од воћа и поврћа 15320000; - прерађено воће и поврће 15330000
животињска или биљна уља и масти 15400000- млинарски производи, скроб и скробни
производи 15600000- слатки бисквити 1582120;- шећер и сродни производи 15830000; -
какао, чоколада и слаткиши 15840000; - тестенине 15850000; - кафа , чај и сродни
производи 15860000;- зачини и зачинска средства 15870000;- разни прехрамбени и
осушени производи 15890000;- кисела вода 15981000 понуђачу ДОО „Ила промет“ 32
000 Чачак Улица Милосава Еровића бб мат. број 17101625, ПИБ 101123829
телефон 032/356-624 са понуђеном ценом од 781.324,00 динара без ПДВ-а,
односно 140.999,80 динара  са ПДВ и роком непоменљивости цена од 365 дана;

7. Партија 7 поврће 15331170 и  кукуруз шећерац 15331470 ВА24 понуђачу „Фриком“
доо 11213 Београд Зрењанински пут бб , матични број 07042728, ПИБ 100003092,
телефон 011/222-08-02 са  понуђеном ценом од 27.000,00 динара без ПДВ-а,
односно 29.700,00 динара са ПДВ и роком непоменљивости цена од 365 дана;

8. Партија 8 житарице,кромпир, поврће ,воће  и  коштуњаво  воће 03200000, ВА 04-
свеже



понуђачу ДОО „Ила промет“ 32 000 Чачак Улица Милосава Еровића бб мат. број
17101625, ПИБ 101123829 телефон 032/356-624  са понуђеном ценом од
134.370,00 динара без ПДВ-а, односно 147.807,00 динара  са ПДВ и роком
непоменљивости цена од 365 дана;

9. Партија 9 производи  животињског  порекла – јаја 03142000 понуђачу ДОО „Ила
промет“ 32 000 Чачак Улица Милосава Еровића бб мат. број 17101625, ПИБ
101123829 телефон 032/356-624  са понуђеном ценом од 37.500,00 динара без
ПДВ-а, односно 41.250,00 динара  са ПДВ и роком непоменљивости цена од 365
дана;

Одбија се Понуда понуђача „Акваријум плус „Ужице, Партија број 3 припремљена и
конзервисана риба 15200000 као неприхварљива

Улагање зхатева за заштиту права не задржава извршење ове одлуке по осталим партијама.

О  Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Одлуком о покретању поступка за набавку добара – намирнице и прехрамбени производи број
0602/103 од 20.02.2017 године, наручилац Основна школа „Стари град“ Ужице, Градска 1, покренула је
поступак јавне набавке добара намирнице и прехрамбени производи ,  број поступка у Плану јавних
набавки 0102/1-1 од 05.01.2017.године

Јавна набавка спроведена је у поступку јавне набавке мале вредности по позиву упућеном
понуђачима који је објављен на порталу управе за јавне набавке дана 03.02.2017. године и на интернет
страници наручиоца www. www.osstarigrad.edu.rs. Наручилац није у року за подношење понуда мењао
конкурсну документацију.

Поступак отварања понуда вођен је у просторијама наручиоца , канцеларији Секретара школе
који се налазе на адреси Ужице, Основна школа „Стари град“ Ужице, Градска 1 од стране Комисије за
јавну набавку   формиране решењем Директора Школе број 0602/103-4 дана 20.03.2017 године .

У остављеном року из конкурсне документације  за достављање понуда , до дана 09.03.2017.
године до 1200 пристигло је 5 понуда.

Комисија за јавну набавке је дана 12.03.2017. године  спровела стручно оцењивање понуда и о
томе саставила извештај.

У Извештају о стручној оцени понуда број 0602/103-3 од 14.02.2017. године Комисија за јавне
набавке је констатовала следеће:

Понуду понуђача „Акваријум плус „Ужице, Партија број 3 припремљена и конзервисана риба
15200000. у складу са чланом 107. Став 1. Закона о јавним набавкама комисија наручиоца није узела у
рангирање јер је овај понуђач понудио цену која је већа од процењене вредности па је његова понуда
неприхватљива.

1. Предмет јавне набавке
Врста предмета јавне набавке : набавка добара намирнице и прехрамбени производи за потребе
Школе, -ђачке кухиње који се налазе на адреси Основна школа „Стари град“ Ужице, Градска 1

2. Процењена вредност јавне набавкеУкупна процењена вредност јавне набавке из плана  набавки је 1.583.000,00  без ПДВ-а .Предметна јавна  набавка је обликована у 9 партија чије су процењене вредности:
Партија 1- месо  15110000 процењена вредност 217.000,00дин

Партија 2 -месни производи 15130000процењена вредност 108.000,00дин

Партија 3- припремљена и конзервисана риба 15200000процењена вредност 11.000,00дин



Партија 4-млечни производи 15500000 и чоколадно млеко 15982200, процењена вредност
178.000,00дин

Партија 5:-хлебни производи, свежа пецива и колачи 15811000 процењена вредност
130.000,00дин

Партија 6:- сокови од воћа и поврћа 15320000; - прерађено воће и поврће 15330000;-
животињска или биљна уља и масти 15400000- млинарски производи, скроб и скробни производи
15600000- слатки бисквити 1582120;- шећер и сродни производи 15830000; - какао, чоколада и
слаткиши 15840000; - тестенине 15850000; - кафа , чај и сродни производи 15860000;- зачини и
зачинска средства 15870000;- разни прехрамбени и осушени производи 15890000;- кисела вода
15981000;, процењена вредност 738.000.000,00дин

Партија 7: - поврће 15331170 и  кукуруз шећерац 15331470 ВА24- смрзнутопроцењена
вредност 28.000,00дин

Партија 8: - житарице,кромпир, поврће ,воће и  коштуњаво  воће 03200000, ВА 04- свеже,
процењена вредност 135.000,00дин

Партија 9: - производи  животињског  порекла – јаја 03142000, процењена вредност
38.000,00дин

3. Подаци о поднетим понудама

3.1.Укупно је поднето 5 понуда.

3.2.Све понуде су  благовремене.

Понуду понуђача „Акваријум плус „Ужице, Партија број 3 припремљена и конзервисана риба
15200000. у складу са чланом 107. Став 1. Закона о јавним набавкама комисија наручиоца није узела у
рангирање јер је овај понуђач понудио цену која је већа од процењене вредности па је његова понуда
неприхватљива.

Понуда понуђача „Ила промет“ Чачак, Партија 6:- сокови од воћа и поврћа 15320000; -
прерађено воће и поврће 15330000;- животињска или биљна уља и масти 15400000- млинарски
производи, скроб и скробни производи 15600000- слатки бисквити 1582120;- шећер и сродни
производи 15830000; - какао, чоколада и слаткиши 15840000; - тестенине 15850000; - кафа , чај и
сродни производи 15860000;- зачини и зачинска средства 15870000;- разни прехрамбени и осушени
производи 15890000;- кисела вода 15981000; процењена вредност 738.000.000,00дин

Понуда је благовремена, одговарајућа и не садржи битне недостатке али је понуђена цена
већа од процењене вредности ове партије. Како више није било понуда за ову партију, Након
испитивања тржишних цена које су упоредиве са овом понудом, донета је одлука о додели уговора
овом понуђачу иако је понуђена цена веће од процењене.

4. Основни подаци о понуђачима
У поступку је  учествовало 5 понуђача и то:

Р.бр. Назив понуђача Дел.бр.
понуде

понуђача

Датум и час
пријема понуде

Заведена
под

дел.број
наручиоца

Партије за
које понуђач
конкурише

1 Ила промет“ Чачак 41/17 од
03.03.2017

08.03.2017 у 1140 0602/168 2,3,6,7,8и9

2 „Акваријум плус“ Ужице 192 од
09.03.2017

09.03.2017. у 1040 0602/178 1 и 3



3 ПК „Златибор“ доо Златибор 45 од
24.02.2017

09.03.2017. у 1145 0602/182 4

4 Млекара Моравица“ доо Ариље 35/17 од
08.03.2017

09.03.2017. у 1150 0602/183 4

5 ПП „Сретен Гудурић“ Ужице 13-01/17 од
08.03.2017

09.03.2017. у 1150 0602/184 5

5. Критеријум за оцењивање понуде : економски најповољнија понуда

1.елеменат критеријума  најнижа понуђена цена  максималан број пондера 60

Формула за израчунавање пондера:

Најнижа понуђена цена x максимални бодови(60)
___________________________________

Понуђена цена

2. елеменат критеријума рок  непроменљивости  цена   максималан број  пондера 40

Формула за израчунавање пондера:

Понуђени рок x максимални бодови (40)
_____________________________________

Најдужи рок непроменљивости

6. Понуђене цене  из приспелих понуда  понуђача и пондерисање:

Партија број 1- месо орн 15110000

Процењена вредност  из плана  набавки партије 1 : 220.000,00дин

Укупан број поднетих понуда 1

За ову партију пристигла је понуда следећег понуђача:

Р.број
Назив понуђача

aziv i ponuђaчa
Датум и час пријема

Број под којим је
понуда заведена
код наручиоца

1 „Акваријум плус“ Ужице 09.03.2017. у 1040 0602/178

Приликом рачунске контроле ове понуде Комисија није пронашла рачунску грешку и увидом у исту
утврдила да је овај  понуђач понудио доле наведену цену и рок њене  непроменљивости:

Р.бр
.

Назив понуђача Елементи критеријума
Понуђена

цена/без ПДВ
Непроменљивос

т цена
1 „Акваријум плус“ Ужице 215.225,00 365 дана



Применом критеријума из конкурсне документације, иако је за ову партију конкурисао само један
понуђач, комисија је извршила бодовања – пондерисање и утврдила доле наведени број пондера за
понуђача који је доставио понуду за ову партију

Елементи
критеријума

Назив
понуђача

Цена
(пондера)

Непроменљивос
т цена

(Број пондера)

Укупно
пондера

1 „Акваријум плус“ Ужице
60 40 100

Партија број 2- -месни производи 15130000

Процењена вредност  из плана  набавки партије 2 : 110.000,00дин

Укупан број поднетих понуда 1

За ову партију благовремено су примљене понуде понуђача по редоследу наведеном у следећој
табели

Р.број
Назив понуђача

aziv i ponuђaчa
Датум и час пријема

Број под којим је
понуда заведена
код наручиоца

1 „Ила промет“ Чачак 08.03.2017 у 1140 0602/168

Приликом рачунске контроле понуда понуђача Комисија није пронашла рачунску грешку и из приспеле
понуда утврдила да је понуђач понуди доле наведене цене и рок непроменљивости истих:

Р.бр. Назив понуђача Елементи критеријума
Понуђена
цена/без ПДВ

Непроменљивост
цена

1 „Ила промет“ Чачак 106.070,00 365

Применом критеријума из конкурсне документације комисија је извршила бодовања – пондерисање и
утврдила доле наведени број пондера за понуђача који је доставио понуду за ову партију:

Елементи
критеријума

Назив
понуђача

Цена
(пондера)

Непроменљивос
т цена

(Број пондера)

Укупно
пондера

1 „Ила промет“ Чачак
60 40 100

Партија број 3 припремљена и конзервисана риба 15200000.

Процењена вредност  из плана  набавки партије 3 : 12.000,00дин

Укупан број поднетих понуда 2



За ову партију благовремено су примљене понуде понуђача по редоследу наведеном у следећој
табели

Р.број
Назив понуђача

aziv i ponuђaчa
Датум и час пријема

Број под којим је
понуда заведена
код наручиоца

1 „Ила промет“ Чачак 08.03.2017 у 1140 0602/168

2 „Акваријум плус“ Ужице 09.03.2017. у 1040 0602/178

Понуду понуђача „Акваријум плус „ у складу са чланом 107. Став 1. Закона о јавним набавкама комисија
наручиоца није узела у рангирање јер је овај понуђач понудио цену која је већа од процењене
вредности па је његова понуда неприхватљива

Приликом рачунске контроле понуде другог  понуђача Комисија није пронашла рачунску грешку  и из
приспеле понуда утврдила да је понуђач понуди доле наведене цене и рок непроменљивости истих:

Р.бр
.

Назив понуђача Елементи критеријума
Понуђена цена/без

ПДВ
Непроменљивост

цена

1 „Ила промет“ Чачак 10.000,00 365

Применом критеријума из конкурсне документације комисија је извршила бодовања – пондерисање и
утврдила доле наведени број пондера за понуђаче који су доставили понуду за ову партију:

Елементи
критеријума

Назив
понуђача

Цена
(пондера)

Непроменљивос
т цена

(Број пондера)

Укупно
пондера

1 „Ила промет“ Чачак
60 40 100

Партија број 4 млечни производи 15500000 и чоколадно млеко 15982200,

Процењена вредност  из плана  набавки партије 4 : 180.000,00дин
Укупан број поднетих понуда 2

За ову партију благовремено су примљене понуде понуђача по редоследу наведеном у следећој
табели

Р.број
Назив понуђача

aziv i ponuђaчa
Датум и час пријема

Број под којим је
понуда заведена
код наручиоца

1 ПК „Златибор“ доо Златибор 09.03.2017. у 1145 0602/182

2 „Млекара Моравица“ доо Ариље 09.03.2017. у 1150 0602/183

Приликом рачунске контроле понуда понуђача Комисија није пронашла рачунску грешку из приспелих
понуда утврдила да су понуђачи понудили доле наведене цене и рок непроменљивости истих:

Р.бр Назив понуђача Елементи критеријума



. Понуђена цена/без
ПДВ

Непроменљивост
цена

1 ПК „Златибор“ доо Златибор 177.920,00 365

2 „Млекара Моравица“ доо Ариље 176.305,00 365

Применом критеријума из конкурсне документације,  комисија је извршила бодовање – пондерисање и
утврдила доле наведени број пондера за понуђаче који су доставили понуде за ову партију:

Елементи
критеријума

Назив
понуђача

Цена
(пондера)

Непроменљивос
т цена

(Број пондера)

Укупно
пондера

1
ПК „Златибор“ доо
Златибор 59,46 40 99,46

2
„Млекара Моравица“ доо
Ариље 60 40 100

Партија број 5 хлебни производи, свежа пецива и колачи 15811000

Процењена вредност 390.000,00 дин

Укупан број понуђача 1

За ову партију пристигла је понуда следећег понуђача:

Р.број
Назив понуђача

aziv i ponuђaчa
Датум и час пријема

Број под којим је
понуда заведена
код наручиоца

1 ПП „Сретен Гудурић“ Ужице 09.03.2017. у 1150 0602/184

Приликом рачунске контроле ове понуде Комисија није пронашла рачунску грешку и увидом у исту
утврдила да је овај  понуђач понудио доле наведену цену и рок њене  непроменљивости:

Р.бр
.

Назив понуђача Елементи критеријума
Понуђена

цена/без ПДВ
Непроменљивос

т цена
1 ПП „Сретен Гудурић „ Ужице 128.600,00 365 дана

Применом критеријума из конкурсне документације, иако је за ову партију конкурисао само један
понуђач, комисија је извршила бодовања – пондерисање и утврдила доле наведени број пондера за
понуђача који је доставио понуду за ову партију

Елементи
критеријума

Назив
понуђача

Цена
(пондера)

Непроменљивос
т цена

(Број пондера)

Укупно
пондера

1 ПП „Сретен Гудурић“ Ужице 60 40 100



Партија број 6 сокови од воћа и поврћа 15320000; - прерађено воће и поврће 15330000;- животињска
или биљна уља и масти 15400000- млинарски производи, скроб и скробни производи 15600000-
слатки бисквити 1582120;- шећер и сродни производи 15830000; - какао, чоколада и слаткиши
15840000; - тестенине 15850000; - кафа , чај и сродни производи 15860000;- зачини и зачинска
средства 15870000;- разни прехрамбени и осушени производи 15890000;- кисела вода 15981000;

Процењена вредност 726.000,00

Укупан број поднетих понуда 1

Благовремено је примљена понуда следећег понуђача :

Р.број
Назив понуђача

aziv i ponuђaчa
Датум и час пријема

Број под којим је
понуда заведена
код наручиоца

1 „Ила промет“ Чачак 08.03.2017 у 1140 0602/168

Приликом рачунске контроле понуда понуђача Комисија није пронашла рачунску грешку и увидом у исту
утврдила да је овај  понуђач понудио доле наведену цену и рок њене  непроменљивости:

Р.бр
.

Назив понуђача Елементи критеријума
Понуђена
цена/без ПДВ

Непроменљивос
т цена

1 „Ила промет“ Чачак 781.324,00 365

Понуда овог понуђача је благовремена, одговарајућа и не садржи битне недостатке али је понуђена
цена   већа од процењене вредности ове партије. Како више није било понуда за ову партију, из разлога
хитности обезбеђења намирница из ове партије, Комисија предлаже наручиоцу да у складу са чланом
107. став 4. Закона о јавним набавкама  испита да ли је ова понуда већа од упоредиве тржишне цене и
уколико није донесе одлуку о додели уговора за ову партију овом понуђачу.

Партија 7 поврће и  кукуруз шећерац ВА24- смрзнуто

Процењена вредност 30.000,00

Укупан број поднетих понуда 1

Благовремено су примљене понуде следећих понуђача по доле наведеном распореду:

Р.број
Назив понуђача

aziv i ponuђaчa
Датум и час пријема

Број под којим је
понуда заведена
код наручиоца

1 „Ила промет“ Чачак 08.03.2017 у 1140 0602/168

Приликом рачунске контроле понуда понуђача Комисија није пронашла рачунску грешку и увидом у исту
утврдила да је овај  понуђач понудио доле наведену цену и рок њене  непроменљивости:

Р.бр
.

Назив понуђача Елементи критеријума
Понуђена
цена/без ПДВ

Непроменљивос
т цена



1 „Ила промет“ Чачак 27.000,00 365

Применом критеријума из конкурсне документације комисија је извршила бодовања – пондерисање и
утврдила доле наведени број пондера за понуђача који је  доставио понуду за ову партију:

Елементи
критеријума

Назив
понуђача

Цена
(пондера)

Непроменљивос
т цена

(Број пондера)

Укупно
пондера

1 „Ила промет“ Чачак
60 40 100

Партија број 8 житарице,кромпир, поврће ,воће  и  коштуњаво  воће

Процењена вредност партије 135.000,00

Укупан број поднетих понуда 1

Благовремено је примљена понуда следећег понуђача :

Р.број
Назив понуђача

aziv i ponuђaчa
Датум и час пријема

Број под којим је
понуда заведена
код наручиоца

1 „Ила промет“ Чачак 08.03.2017 у 1140 0602/168

Понуђач је понудио доле наведену укупну цену и рок непроменљивости:

Р.бр. Назив понуђача Елементи критеријума
Понуђена цена/без

ПДВ
Непроменљивост

цена

1 ДОО „Ила Промет „Чачак 134.370,00 365

Применом критеријума из конкурсне документације комисија је извршила бодовања – пондерисање и
утврдила доле наведени број пондера за понуђача који је доставио понуду за ову партију:

Елементи
критеријума

Назив
понуђача

Цена
(пондера)

Непроменљивос
т цена

(Број пондера)

Укупно
пондера

1 ДОО „Ила Промет „Чачак 60 40 100

Партија број 9 производи  животињског  порекла – јаја

Процењена вредност партије  40.000,00

Укупан број поднетих понуда 1

Благовремено је примљена понуда следећег понуђача :



Р.број
Назив понуђача

aziv i ponuђaчa
Датум и час пријема

Број под којим је
понуда заведена
код наручиоца

1 „Ила промет“ Чачак 08.03.2017 у 1140 0602/168

Понуђач је понудио доле наведену укупну цену и рок непроменљивости:

Р.бр. Назив понуђача Елементи критеријума
Понуђена цена/без

ПДВ
Непроменљивост

цена

1 ДОО „Ила Промет „Чачак 37.500,00 365

Применом критеријума из конкурсне документације комисија је извршила бодовања – пондерисање и
утврдила доле наведени број пондера за понуђача који је доставио понуду за ову партију:

Елементи
критеријума

Назив
понуђача

Цена
(пондера)

Непроменљивос
т цена

(Број пондера)

Укупно
пондера

1 ДОО „Ила Промет „Чачак 60 40 100

На основу примене задатих критеријума Комисија је утврдила ду су економски најповољније понуде,
понуде следећих понуђача:

- Партија број 1.  понуда понуђача „Акваријум плус“ Ужице

- Партија број 2, 3,6,7,8 и 9  понуда понуђача „Ила промет“ доо Чачак

- Партија број 4 понуда понуђача „Млекара Моравица“ Ариље

- Партија број 5 понуда понуђача „Сретен Гудурић „ Ужице

па је директор  донео одлуку како гласи у ставу 1 диспозитива .
У складу са  чланом 108. став 5. Закона о јавним набавкама Одлуку о додели уговора наручилац ће
објавити  на порталу упаве за јавне набавке и на својој интенет страници у року од три дана од дана
доношења.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права
наручиоцу а копију истовремено доставља републичкој комисији у року од 5 дана од дана
објављивања  исте на порталу Управе за јавну набавку.

За наручиоца
Директор

Станимирка Смиљнић Раонић


