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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА  

„ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ” Београд         

Дел. број: 15493 

Датум: 21.12.2016. 

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 15492 од 21.12.2016. године, за јавну 

набавку у отвореном поступк, редни број 03/16-Д-1: „Намирнице за исхрану деце у 2017. години“ – партија 2 

– јаја А класе, директор ПУ ”Чика Јова Змај” доноси: 

 

 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

 

ДОДЕЉУЈЕ СЕ УГОВОР понуђачу Микрос унион д.о.о.,  у поступку јавне набавке у отвореном поступку 

број 03/16-Д-1: Намирнице за исхрану деце у 2017. години – партија 2 – јаја А класе, бр. понуде 160/16 од 

14.12.2016. године, код Наручиоца заведена под дел. бр. 15143 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 21.12.2016. године. 

У извештају о стручној оцени понуда бр. 15492 од 21.12.2016. 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 2 – јаја А 

класе 

 

Процењена вредност јавне набавке (партије): 

Процењена вредност јавне набавке (партије) износи 1.983.041,40 динара без ПДВ-а. 

 

Основни подаци о понуђачима: 

У поступку јавне набавке учествовала су три понуђача и то: 

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

 -  Микрос-унион д.о.о., ул. Вајара Живојина Лукића 58а, МБ 07494092, ПИБ 101667065 

 -  NP Panić trade д.о.о., Сарајевска 89, Београд, МБ 17064681, ПИБ 100181327 

 

Подаци о одбијеним понудама: 

Укупан број поднетих понуда: 3 

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

понуђача Селекта д.о.о. бр. 713-12/16 од 12.12.2016. године (заведена код Понуђача) и дел бр. 15095/I од 
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14.12.2016. године (заведена окд Наручиоца) се одбија као неприхватљива јер је понуђач понудио цену која 

је преко процењене вредности за предметну партију. Понуђана цена понуђача износи 2.470.380,00 динара 

без ПДВ-а, односно 2.717.418,00 са ПДВ-ом. Рок важења понуде је 90 дана. 

 

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 

1. Микрос унион д.о.о. 1.778.673,60 1.956.540,96 

2. NP Panić trade д.о.о. 1.848.293,40 2.033.122,74 

 

 

Понуђач коме се додељује уговор: 
Комисија констатује да је најнижу понуђену цену понудио понуђач Микрос унион д.о.о., те предлаже 

наручиоцу да њему додели уговор.  

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

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 


