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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА  

„ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ” Београд         

Дел. број: 15934 

Датум: 29.12.2016. 

Београд 

Саве Шумановића 1 

 

На основу члана 107. и члана 108. Закона о јавним набавкама (”Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 

68/2015) и Извештаја Комисије о стручној оцени понуда дел. број 15932 од 29.12.2016. године, за јавну 

набавку у отвореном поступку, редни број 03/16-Д-1: „Намирнице за исхрану деце у 2017. години“ – партија 

1 – хлеб, коре за питу и квасац, директор ПУ ”Чика Јова Змај” доноси: 

 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

ДОДЕЉУЈЕ СЕ УГОВОР понуђачу Дон дон д.о.о.,  у поступку јавне набавке у отвореном поступку број 

03/16-Д-1: Намирнице за исхрану деце у 2017. години – партија 1 – хлеб, коре за питу и квасац, бр. понуде 

1417 од 12.12.2016. године, код Наручиоца заведена под дел. бр. 15145 од 15.12.2016. године. 

Образложење 

ПУ ”Чика Јова Змај”, ул. Саве Шумановића бр. 1, из Београда, као наручилац, донео је Одлуку о покретању 

поступка јавне набавке у отвореном поступку број 03/16-Д-1: Намирнице за исхрану деце (број 13978 од 

29.11.2016. године). У складу са чланом 62. Закона о јавним набавкама, Наручилац је дана 30.11.2016. 

године објавио на Порталу јавних набавки, Порталу службених гласила и база прописа и на својој интернет 

страници Позив за подношење понуде и конкурсну документацију. 

Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда бр. 15168 од 

15.12.2016. године, Комисија је приступила оцени понуда, датој у извештају од 29.12.2016. године. 

У извештају о стручној оцени понуда бр. 15932 од 29.12.2016. године, Комисија за јавну набавку је 

констатовала следеће: 

Предмет јавне набавке: 

Предмет јавне набавке је набавка добара: „Намирнице за исхрану деце у 2017. години“ – партија 1 – хлеб, 

коре за питу и квасац 

 

Процењена вредност јавне набавке (партије): 

Процењена вредност јавне набавке (партије) износи 6.383.054,09 динара без ПДВ-а. 

 

Основни подаци о понуђачима: 

У поступку јавне набавке учествовала су четири понуђача и то: 

 Селекта д.о.о., ул. Клисански пут 134, Нови Сад, МБ 08225249, ПИБ 100237999 

 Best market д.о.о, ул. 1. маја, Врчин, МБ 20987529, ПИБ 108378938 

 Дон Дон д.о.о, ул. Булевар Зорана Ђинђића 144б, 11070 Нови Београд, МБ 20383399, ПИБ 

105425574 

 Привредно друштво „Београдска пекарска индустрија“ д.о.о., ул. Ђорђа Чугуковића бр. 1, 11080 

Земун, МБ 07057547, ПИБ 100000784 

 Маковица а.д., ул. Савића млин 9, Младеновац, МБ 07042612, ПИБ 101479554 

 

 

Подаци о одбијеним понудама: 
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Укупан број поднетих понуда: 5 

Називи понуђача чије су понуде одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда:  

- Понуда понуђача Маковица а.д. бр. 1154 од 14.12.2016. године (заведена код Понуђача) и дел 

бр. 15152 од 15.12.2016. године (заведена код Наручиоца) се одбија као неприхватљива јер је 

понуђач понудио цену која је преко процењене вредности за предметну партију. Понуђена цена 

понуђача износи 6.502.257,00 динара без ПДВ-а, односно 7.164.186,10 са ПДВ-ом. Рок важења 

понуде је 100 дана. 

 

- Понуда понуђача Привредно друштво „Београдска пекарска индустрија“ д.о.о. бр. 14395 од 

13.12.2016. године (заведена код Понуђача) и дел бр. 15151 од 15.12.2016. године (заведена код 

Наручиоца) се одбија као неприхватљива јер је понуђач понудио цену која је преко процењене 

вредности за предметну партију. Понуђена цена понуђача износи 6.501.808,50 динара без ПДВ-

а, односно 7.173.529,35 дин. са ПДВ-ом. Рок важења понуде је 90 дана. 

 

- Понуда понуђача Best market д.о.о. бр. 22/16 од 14.12.2016. године (заведена код Понуђача), бр. 

15142 од 15.12.2016. године (заведена код Наручиоца) се одбија као неприхватљива. 

Конкурсном документацијом на страни 6 од 68 као обавезан услов у складу са чланом 75. став 

1. тачка 5) наведено је да је понуђач дужан да достави Потврду Министарства пољопривреде, 

шумарства и водопривреде РС о извршеном упису у Централни регистар објеката за субјекте 

који се баве производњом и прометом хране или Извод из регистра одобрених објеката издат од 

стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде РС или Решење Министарства 

пољопривреде, шумарства и водопривреде РС да понуђач (објекат понуђача) испуњава услове 

за обављање делатности која је предмет набавке. Поред већ наведених докумената, конкурсном 

документацијом тражена је и потврда Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде 

РС о извршеном упису у Централни регистар субјеката за субјекте који се баве производњом и 

прометом хране. Предвиђено је и да уколико понуђач није произвођач предметних добара, исти 

је дужан да горе наведене доказе достави и за сваког произвођача истих (осим уколико су добра 

из увоза). На страни 26 од 68 понуде понуђача Best market д.о.о., као произвођач свежег 

пекарског квасца наведен је произвођач „Altech Serbia“. За наведеног произвођача свежег 

пекарског квасца, понуђач није доставио тражене доказе како је то наведено на страни 6 од 68 

конкурсне документације, те се понуда понуђача „Best market“ д.о.о. одбија као неприхватљива. 

Понуђена цена износи 4.626.186,00 динара без ПДВ-а. 

 

- Понуда понуђача „Селекта“ д.о.о. бр. 712-12/16 од 12.12.2016. године (заведена код Понушача), 

бр. 15095 од 14.12.2016. године (заведена код Наручиоца) се одбија као неприхватљива. На 

страни 7 од 68 конкурсне документације, као додатни услов одређено је да понуђач мора да има 

успостављен систем за осигурање безбедности хране у свим фазама производње, прераде и 

промета хране. Као доказ одређено је да је понуђач дужан да достави важећи сертификат 

HACCP или „одговарајући“. Даље је наведено да сертификат треба да поседује понуђач и сви 

субјекти у ланцу производње, прераде и промета храном осим на нивоу примарне производње. 

Даље је одређено да уколико понуђач није истовремено и произвођач добра које нуди, дужан је 

да за предметно добро достави доказ да произвођач тог добра има успостављен систем за 

осигурање безбедности хране. Понуђач „Селекта“ д.о.о., је на страни 26 од 68 понуде навела да 

је произвођач свежег пекарског квасца „Lesaffre RS“д.о.о. Нови Београд и за исти је доставила 

сертификат којим се потврђује да „Lesaffre RS“ д.о.о. има успостављен систем безбедности 

хране, али за продају и дистрибуцију пекарског квасца и додатака за пециво, али не и за 

производњу. Понуђач је био дужан у понуди да достави и одговарајући сертификат из којег би 

се несумњиво могло закључити да произвођач има успостављем систем безбедности хране за 

област производње пекарског квасца,  а не само за продају и дистрибуцију како је наведено 

достављеним сертификатом. Понуђена цена износи 5.366.354,80 динара без ПДВ-а.  

 

Напомена: 

- Понуђачу Best market д.о.о. дана 20.12.2016. године под бројем 15356 од 19.12.2016. године послат је 

Захтев за додатним појашњењима у понуди у погледу јединичне цене хлеба, полубели од брашна, тип 

850, величина векне 500g са захтевом Комисије да се исти изјасни да ли је којим случајем понуђач 

превидео да је јединица мере килограм за неведено добро или је понуђач понудио цену за једну векну. 

Дана 20.12.2016. године понуђач је доставио одговор којим се изјашњава да је цена која је понуђена 

цена за килограм хлеба. 
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- Понуђачу Best market д.о.о. дана 20.12.2016. године под бројем 15392 послат је Захтев за сагласност за 

исправку рачунске грешке за исправку ПДВ-а. У понуди 22/16 од 14.12.2016. године за партију 1 – 

хлеб, коре за питу и квасац, наведа је за коре за питу стопа ПДВ-а од 20%, иако је по Закону о порезу на 

додату вредност и подзаконским актима стопа за пекарске производе (коре за питу) стопа ПДВ-а 10%. 

Понуђач је дана 21.12.2016. године доставио сагласност електронским путем, заведена Наручиоца под 

дел. бр. 15566 од 21.12.2016. године. Укупно понуђена цена након исправке рачунске грешке понуђача 

Best market са ПДВ-ом износи 5.103.164,60 динара.  

 

 

- Понуђачу Маковица а.д. дана 20.12.2016. године под бројем 15394 послат је Захтев за сагласност за 

исправку рачунске грешке. У понуди 1154 од 14.12.2016. године за партију 1 – хлеб, коре за питу и 

квасац у колони „јединична цена са ПДВ-ом“ наведена је иста цена као и  у колони „јединична цена без 

ПДВ-а“ за коре за питу и квасац, при чему се лако уочава да је грешка техничке природе, поготово када 

се узме у обзир да је укупно понуђена цена са ПДВ-ом рачунски тачна. Понуђач је дана 21.12.2016. 

године доставио сагласност електронским путем, заведена код Наручиоца под дел. бр. 15567 од 

21.12.2016. године. 

 

Критеријум за оцењивање понуде: 

Критеријум за оцењивање понуде у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена. 

 

Ранг листа понуђача: 

Ранг листа понуђача чија је понуда прихватљива: 

 

Ранг 

листа 
Назив понуђача 

Понуђена цена без 

ПДВ-а за 

Понуђена цена са 

ПДВ-ом 

Рок важења 

понуде 

1. Дон дон д.о.о. 5.228.104,00 5.759.889,40 90 дана 

 

Понуђач коме се додељује уговор: 

Комисија констатује да је најнижу понуђену цену за предметну партију понудио понуђач Дон дон д.о.о., те 

предлаже наручиоцу да њему додели уговор.  

  
На основу горе наведеног, директор Установе је одлучио као у изреци ове Одлуке. 

Даном доношења ове Одлуке, престаје да важи Одлука о додели уговора бр. 15633 од 23.12.2016. године. 

Ову одлуку објавити на Порталу ЈН и интернет страници наручиоца у року од 3 дана од дана доношења. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  

Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од 10 (десет) дана од дана објаве 

ове Одлуке на Порталу јавних набавки. Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се 

истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права садржи:  

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;  

2) назив и адресу наручиоца;  

3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;  

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;  

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;  

6) потврду о уплати таксе из члана 156. Закона о јавним набавкама;  

7) потпис подносиоца.  

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе, наручилац ће такав захтев одбацити 

закључком. 

         Директор Установе 

         Лидија Хутовић с.р. 


