Основна школа "Мома Станојловић"
Кнеза Михаила 40.
34000 Крагујевац
Дел.бр.244
Датум: 23.03.2018
Јавна набавка број 1.1.5/2018
На основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 195 од
09.03.2018. године у поступку јавне набавке мале вредности, сагласно Извештају Комисије
за јавну набавку број од 22.03.2018. године, а у складу са чланом 108. став 1. и 3. ЗЈН
("Службени гласник РС" број 124/12,14/2015 и 68/2015) доносим следећу:
ОДЛУКУ
о додели уговора
1) Набавку: намирнице
Јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности, по јавном позиву
објављеном дана 12.03.2018. године на Порталу јавних набавки адреса
http://www.portal.ujn.gov.rs/и интернет страници наручиоца http:/ www.momakg.edu.rs/
2) Број позиције у годишњем плану набавки за 2018, 1.1.5
3) Процењена вредност: 4.800.000,00 динара.Процењена вредност по партијама:
Партија бр.1.-намирнице широке потрошње..1.500.000,00
Партија бр.2 -млеко и млечни производи .........560.000,00
Партија бр.3 –м есо и месне прерађевине......... 620.000,00
Партија бр.4 -производи од брашна ...............1.450.000,00
Партија бр.5 –воће и поврће ..............................670.000,00
4) Евентуалних одсупања од плана набавки: нема
5) Разлог за спровођење поступка јавне набавке мале вредности: на основу члана
39.став1.Закона о јавним набавкама ("Сл.гласник РС" бр.124/12,14/2015 i 68/2015)
6) Наручилац самостално спроводи поступак јавне набавке.
Рок за подношење понуда: 20.03.2018.г.до 12:00 часова.
За спровођење предметне јавне набавке, именована је Комисија.
Јавно отварање понуда обављено је дана 20.03.2018.г.у 12:30 часова у просторијама
ОШ "Мома Станојловић".
Отварању понуда нису присуствовала представници понуђача.
7) основни подаци о понуђачима: на оглас је конкурисало 3 понуђача и то за:
Партију 1.- Намирнице широке потрошње 2 понуђача,
Партија 2.- Млеко и млечни производи 2 понуђача
Партија 3 –м есо и месне прерађевине 1 понуђач
Партија 4 -производи од брашна 1 понуђач
Партија 5 –воће и поврће 1 понуђач

ПАРТИЈА БР. 1.- Намирнице широке потрошње
назив/шифра
понуђена цена
р.б. заводни број
понуђача

1

231/20.03.2018
у 11,45 часова

2

230/20.03.2018
у 11,30 часова

ДОО,,Лазарус
Крагујевац
СУР,,Бресница''

начин и
услови
плаћања

без ПДВ

45 дана

нема

1.379.176,30 45 дана

нема

803.491,14

ПАРТИЈА БР. 2 - Млеко и млечни производи
заводни број
назив/шифра
понуђена цена
р.б.

начин и
услови
плаћања

понуђача

1.
2.

ДОО,,Границе''
Младеновац
231/20.03.2018 ДОО,,Лазарус
у 11,45 часова Крагујевац
227/20.03.2018
у 09,45 часова

45 дана

нема

400.290,40

45 дана

нема

начин и
услови
плаћања

понуђача

231/20.03.2018
у 11,45 часова

ДОО,,Лазарус
Крагујевац

576.909,00

45 дана

ПАРТИЈА БР. 4 – Производи од брашна
назив/шифра
понуђена цена
р.б. заводни број

начин и
услови
плаћања

понуђача

1.

232/20.03.2018
у 11,59 часова

СУР,,Бресница''

ПАРТИЈА БР. 5 – Воће и поврће
назив/шифра
р.б. заводни број

1.392.000,00 45 дана

понуђена цена

231/20.03.2018
у 11,45 часова

ДОО,,Лазарус
Крагујевац

519.949,60

недостаци у
понуди

нема

недостаци у
понуди

нема

начин и
услови
плаћања

понуђача

1.

недостаци у
понуди

402,177,20

ПАРТИЈА БР. 3 – Месо и месне прерађевине
назив/шифра
понуђена цена
р.б. заводни број
1.

недостаци у
понуди

45 дана

недостаци у
понуди

нема

ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
ПАРТИЈА БР. 1 - Намирнице широке потрошње
р. понуђач
обр обра образац образац
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ПАРТИЈА БР. 2 - Млеко и млечни производи
р. понуђач
обра обра образац образац
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ПАРТИЈА БР. 3 - Месо и месне прерађевине
р. понуђач
обра обра образац образац
б. назив фирме
зац зац трошков изјаве о
пону цене а
независ
де
део 5 припрем ној
део стр. е понуде понудиVI
28
део VII деоVIII
1.

ДОО,,Лазарус
Крагујевац

+

+

+

ПАРТИЈА БР. 4 - Производи од брашна
р. понуђач
обра обра образац
б. назив фирме
зац зац трошков
пону цене а
де
део 5 припрем
део стр. е понуде
VI
28
део VII
1.

СУР,,Бресница
Крагујевац

+

+

+

ПАРТИЈА БР.5 - Воће и поврће
р. понуђач
обра обра образац
б. назив фирме
зац зац трошков
пону цене а
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део 5 припрем
део стр. е понуде
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28
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Приликом стручне оцене установљене су следеће рачунске грешке;
Исправка за партију бр. 1- Намирнице широке потрошње- Понуђача
,,Лазарус''доо,Крагујевац
1. На страни 41 понуде-Образац структуре цене за партију 1- Намирнице широке
потрошње исправка се врши на следећи начин :
Редни број 60 у табели- Залеђен кроасан са кремом 1/10, комада 100 због погрешно
израчунатог укупног износа без ПДВ-а исправља се на 11.700,00 динара.
Редни број 72 у табели Филети ослића панирани због погрешно израчунатог укупног
износа без ПДВ-а исправља се на 24.900,00 динара.
У складу са тим у истој табели вредност без ПДВ-а се исправља на :
- Укупно 967.245,63 динара
- ПДВ 193.499,13
– Укупна цена са ПДВ-ом исправља се на : 1.160.694,76 динара
2. На страни 32 понуде- 5) Опис предмета набавке врши се исправка у табели:
– Укупна цена без ПДВ-а исправља се на : 967.245,63,00 динара
– Укупна цена са ПДВ-ом исправља се на : 1.160.69476 динара
3. На страни 50 понуде- Модел уговора у члану 4. у складу са напред наведеним
исправља се члан 2. тако да гласи:
Уговорне стране прихватају јединичне цене које су дате у Понуди Продавца бр.
_____________ од__________2018.године.
Укупна цена добара са превозом и испоруком у магацински простор установе без ПДВ-а
износи 967.245,63,00 динара (словима:),а
Укупна цена са ПДВ-ом износи 1.160.69476 динара, (словима:)
У укупну цену су урачунати трошкови превоза и испоруке у магацински простор Школе.
Исправка за партију бр. 2- МЛЕКО И МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ- Понуђача
,,Лазарус''доо,Крагујевац
1.На страни 42 понуде-Образац структуре цене за партију 2- МЛЕКО И МЛЕЧНИ
ПРОИЗВОДИ исправка се врши на следећи начин :
Редни број 7 у табели- Качкаваљ комада 50 због погрешно израчунатог укупног износа
без ПДВ-а исправља се на 19.900,00 динара.
У складу са тим у истој табели вредност без ПДВ-а се исправља на :
- Укупно 400.390,00 динара
- ПДВ 63.494,84
– Укупна цена са ПДВ-ом исправља се на : 463.884,84 динара
4. На страни 32 понуде- 5) Опис предмета набавке врши се исправка у табели:
– Укупна цена без ПДВ-а исправља се на : 400.390,00 динара
– Укупна цена са ПДВ-ом исправља се на : 463.884,84 динара
5. На страни 50 понуде- Модел уговора у члану 4. у складу са напред наведеним
исправља се члан 2. тако да гласи:
Уговорне стране прихватају јединичне цене које су дате у Понуди Продавца бр.
_____________ од__________2018.године.

Укупна цена добара са превозом и испоруком у магацински простор установе без ПДВ-а
износи 400.390,00 динара (словима:), аУкупна цена са ПДВ-ом износи 463.884,84 динара,
(словима:)
У укупну цену су урачунати трошкови превоза и испоруке у магацински простор Школе.
Исправка за партију бр. 3- МЕСО И МЕСНЕ ПРЕРАЂЕВИНЕ- Понуђача
,,Лазарус''доо,Крагујевац
1.На страни 43 понуде-Образац структуре цене за партију 3- МЕСО И МЕСНЕ
ПРЕРАЂЕВИНЕ исправка се врши на следећи начин :
Редни број 1 у табели- Јунећи бут без коске килограма 300 због погрешно
израчунатог укупног износа без ПДВ-а исправља се на 201.600,00 динара.
Редни број 13 у табели- Виршле 1/205 г, комада 500 због погрешно израчунатог
укупног износа без ПДВ-а исправља се на 30.625,00 динара
У складу са тим у истој табели вредност без ПДВ-а се исправља на :
- Укупно 482.834,00 динара
- ПДВ 59.0844,00
– Укупна цена са ПДВ-ом исправља се на : 541.918,00 динара
6. На страни 32 понуде- 5) Опис предмета набавке врши се исправка у табели:
– Укупна цена без ПДВ-а исправља се на : 482.834,00 динара
– Укупна цена са ПДВ-ом исправља се на : 541.918,00 динара
На страни 50 понуде- Модел уговора у члану 4. у складу са напред наведеним
исправља се члан 2. тако да гласи
Уговорне стране прихватају јединичне цене које су дате у Понуди Продавца бр.
_____________ од__________2018.године.
Укупна цена добара са превозом и испоруком у магацински простор установе без ПДВ-а
износи 482.834,00 динара (словима:),а
Укупна цена са ПДВ-ом износи 541.918,00 динара, (словима:)
У укупну цену су урачунати трошкови превоза и испоруке у магацински простор Школе.
8) Понуде које су одбијене и разлози за њихово одбијање: нема
9) Мишљење комисије за јавну набаку:
За Партију 1.- Намирнице широке потрошње пристигле су две понуде које су благовремене,
одговарајуће и прихватљиве.
За Партију 2.- Млеко и млечни производи пристигле су две понуде које су благовремене,
одговарајуће и прихватљиве.
За Партију 3.- Месо и месне прерађевине пристигла је једна понуда која је благовремена,
одговарајућа и прихватљива.
За Партију 4.- Производи од брашна пристигла је једна понуда која је благовремена,
одговарајућа и прихватљива.
За Партију 5.- Воће и поврће пристигла је једна понуда која је благовремена, одговарајућа и
прихватљива.
10) Дана 22.03.2018. године Комисија за јавну набавку је у складу са критеријумом за оцену
понуда: најнижа понуђена цена извршила рангирање понуђача који испуњавају све услове
на основу доказа достављених уз понуду.

ПАРТИЈА БР. 1 - Намирнице широке потрошње
Р.Б.
Понуђач
1.

ДОО,,Лазарус Крагујевац

ПАРТИЈА БР. 2 - Млеко и млечни производи
Р.Б.
Понуђач
1.

ДОО,,Лазарус Крагујевац

ПАРТИЈА БР. 3 - Месо и месне прерађевине
Р.Б.
Понуђач
1.

ДОО,,Лазарус Крагујевац

ПАРТИЈА БР. 4 - Производи од брашна
Р.Б.
Понуђач
1.

СУР,,Бресница'' Крагујевац

ПАРТИЈА БР. 5 - Воће и поврће
Р.Б.
Понуђач
1.

ДОО,,Лазарус Крагујевац

КРИТЕРИЈУМ:најнижа
понуђена цена без ПДВ-а
967.245,63

КРИТЕРИЈУМ:најнижа
понуђена цена без ПДВ-а
400.390,00
КРИТЕРИЈУМ:најнижа
понуђена цена без ПДВ-а
482.834,00
КРИТЕРИЈУМ:најнижа
понуђена цена без ПДВ-а
1.392.000,00
КРИТЕРИЈУМ:најнижа
понуђена цена без ПДВ-а
519.949,60

11) На основу оцене понуде у складу са конкурсном документацијом, Комисија за јавну
набавку предлаже да се уговор за ПАРТИЈА БР. 1 - Намирнице широке потрошње
додели понуђачу:
ДОО,,Лазарус'' Крагујевац
уз следеће услове
уговорени износ: 967.245,63 динара без ПДВ-а и 1.160.694,76 динара са ПДВ-ом,
место испоруке:ОШ "Мома Станојловић" Кнеза Михаила бр.40. 34000 Крагујевац
На основу оцене понуде у складу са конкурсном документацијом, Комисија за јавну набавку
предлаже да се уговор за ПАРТИЈА БР. 2 - Млеко и млечни производи додели понуђачу:
ДОО,,Лазарус'' Крагујевац
уз следеће услове
уговорени износ: 400.390,00 динара без ПДВ-а и 463.884,84 динара са ПДВ-ом,
место испоруке:ОШ "Мома Станојловић" Кнеза Михаила бр.40. 34000 Крагујевац
На основу оцене понуде у складу са конкурсном документацијом, Комисија за јавну набавку
предлаже да се уговор за ПАРТИЈА БР. 3 - Месо и месне прерађевине додели понуђачу:
ДОО,,Лазарус'' Крагујевац
уз следеће услове
уговорени износ: 482.834,00 динара без ПДВ-а и 541.918,00 динара са ПДВ-ом,
место испоруке:ОШ "Мома Станојловић" Кнеза Михаила бр.40. 34000 Крагујевац
С обзиром да је за Партију 3.Месо и месне прерађевине поднета само једна понуда
наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права,
у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

На основу оцене понуде у складу са конкурсном документацијом, Комисија за јавну набавку
предлаже да се уговор за ПАРТИЈА БР. 4 - Производи од брашна додели понуђачу:
СУР,,Бресница'' Крагујевац
уз следеће услове
уговорени износ: 1.392.000,00 динара без ПДВ-а и 1.531.200,00 динара са ПДВ-ом,
место испоруке:ОШ "Мома Станојловић" Кнеза Михаила бр.40. 34000 Крагујевац
С обзиром да је за Партију 4.Производи од брашна поднета само једна понуда наручилац
може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са
чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.
На основу оцене понуде у складу са конкурсном документацијом, Комисија за јавну набавку
предлаже да се уговор за ПАРТИЈА БР. 5 - Воће и поврће додели понуђачу:
ДОО,,Лазарус'' Крагујевац
уз следеће услове
уговорени износ: 519.949,60 динара без ПДВ-а и 571.944,56 динара са ПДВ-ом,
место испоруке:ОШ "Мома Станојловић" Кнеза Михаила бр.40. 34000 Крагујевац
С обзиром да је за Партију 5. Воће и поврће поднета само једна понуда наручилац може
закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са
чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.
11) Понуђачи ће самостално извршавати испоруку, без ангажовања подизвођача.
12) На основу оцене понуда спроведене у складу са конкурсном документацијом изабрани
понуђач је:
За ПАРТИЈУ БР. 1 - Намирнице широке потрошње
ДОО,,Лазарус''
Ул.Колубарска бр.2
34000 Крагујевац
у свему, према усвојеној понуди број 231/ од 20.03.2018. године
уз следеће услове:
уговорени износ: 967.245,63 динара без ПДВ-а и са ПДВ-ом 1.160.694,76 динара
место испоруке:ОШ "Мома Станојловић" Кнеза Михаила бр.40. 34000 Крагујевац
За ПАРТИЈУ БР. 2 - Млеко и млечни производи
ДОО"Лазарус''
Ул.Колубарска бр.2
34000 Крагујевац
у свему, према усвојеној понуди број 231 од 20.03.2018. године
уз следеће услове:
уговорени износ: 400.390,00 динара без ПДВ-а и са ПДВ-ом. 463.884,84 динара
место испоруке:ОШ "Мома Станојловић" Кнеза Михаила бр.40. 34000 Крагујевац

За ПАРТИЈУ БР. 3 - Месо и месне прерађевине
ДОО"Лазарус''
Ул.Колубарска бр.2
34000 Крагујевац
у свему, према усвојеној понуди број 231 од 20.03.2018. године
уз следеће услове:
уговорени износ: 482.834,00 динара без ПДВ-а и 541.918,00 динара са ПДВ-ом,
место испоруке:ОШ "Мома Станојловић" Кнеза Михаила бр.40. 34000 Крагујевац
С обзиром да је за Партију 3.Месо и месне прерађевине поднета само једна понуда
наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права,
у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.
За ПАРТИЈУ БР. 4 - Производи од брашна
СУР,,Бресница''
Ул.Танкосићева бб
34000 Крагујевац
у свему, према усвојеној понуди број 232 од 20.03.2018. године
уз следеће услове:
уговорени износ: 1.392.000,00 динара без ПДВ-а и 1.531.200,00 динара са ПДВ-ом,
место испоруке:ОШ "Мома Станојловић" Кнеза Михаила бр.40. 34000 Крагујевац
С обзиром да је за Партију 4.Производи од брашна поднета само једна понуда наручилац
може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са
чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.
За ПАРТИЈУ БР. 5 - Воће и поврће
ДОО"Лазарус''
Ул.Колубарска бр.2
34000 Крагујевац
у свему, према усвојеној понуди број 231 од 20.03.2018. године
уз следеће услове:
уговорени износ: 519.949,60 динара без ПДВ-а и 571.944,56 динара са ПДВ-ом,
место испоруке:ОШ "Мома Станојловић" Кнеза Михаила бр.40. 34000 Крагујевац
С обзиром да је за Партију 5.Воће и поврће поднета само једна понуда наручилац може
закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са
чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ
Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права Републичкој
комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки у року од пет дана од дана
објављивања Одлуке о додели уговора на Порталу јавних набавки.Захтев за заштиту
права подноси се наручиоцу а копија истовремено доставља комисији.
ДИРЕКТОР

____________________
Рајица Ковачевић

