УСТАНОВА ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ
И ОБРАЗОВАЊЕ „ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ“ п.о. АДА
Ада, Мите Радујкова бр.:6.
Број: __103-4/2019___
Дана: _18.03.2019._ године
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,
бр.124/2012, 14/2015 и 68 /2015) и Извештаја о стручној оцени понуда од дана 18.03.2019.
године, директор Установе за предшколско васпитање и образовање „Чика Јова Змај“ п.о.
Ада доноси
ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ЈН 01/2019 партија бр:___4.____

I.Уговор о јавној набавци добара намирница и прехрамбених производа партија бр.: _ 4_
у отвореном поступку јавне набавке, на основу Позива за подношење понуда објављеног на
Порталу јавних набавки дана 11.02.2019. године под.:бр.: ЈН 01/2019, додељује се следећем
понуђачу:
______________________ „S.Z.T.R. Mlekobel“ __________________________
_____________________23 273 Ново Милошево, Маршала Тита 43._________________ .
II.Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца у року
од 3 дана од дана доношења.
Образложење:
1. Назив и адреса Наручиоца: Установе за предшколско васпитање и образовање
„Чика Јова Змај“ п.о. Ада, адреса: Мите Радујкова бр.: 6.
Наручилац је дана 08.02.2019. године донео Одлуку о покретању поступка јавне
набавке у отвореном поступку под. бр.: ЈН 01/2019 тј. јавну набавку добара - намирнице и
прехрамбених производа.
Наручилац је дана 11.02.2019. године објавио Конкурсну документацију и Позив за
подношење понуде у поступку ЈН 01/2019 - за јавну набавку добара - намирнице и
прехрамбених производа на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
На основу наведене одлуке и позива рок за подношење понуда је био 13.03.2019.
године до 12 часова.
Комисија за спровођење поступка јавне набавке добара – намирнице и прехрамбених
производа спровела је поступак јавног отварања понуда за предметну набавку дана 13.03.2019.
године, са почетком у 12,30 часова.
Комисија за спровођење поступка јавне набавке је дана 18.03.2019. године pod br.: 1024/2019 саставила Извештај о стручној оцени понуда, у коме је констатовала следеће:

2. Предмет јавне набавке:
Предмет јавне набавке је набавка добара намирница и прехрамбених производа –
партија бр.: 4 – млеко и млечни производи - шифре из општег речника јавне набавке:
15511100/15511200/15551300/15544000/15542100/15545000/15512300/15512100/15530000

3. Процењена вредност јавне набавке:
Процењена вредност јавне набавке је: 3.713.000,00 динара без пдв. за ЈН 01/2019, а
за партију бр.: 4. 401.000,00 динара без пдв.
4) Основни подаци о понуђачима
За јавну набавку добара - набавка - намирница и прехрамбених производа парт.
бр.: __4.__ примљено је укупно __1_ (једна) понуда и то:
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Пословно име:

„S.Z.T.R. Mlekobel“

Седиште:

23 273 Ново Милошево, Маршала Тита 43.

Матични број:

51724429

ПИБ:

101845119

Законски заступник:

Емил Белић

5) Понуде које су одбијене, разлоге за њихово одбијање и понуђену цену тих
понуда: ______________________________________________________________________
Наручилац је као неприхватљиве одбио следеће понуде:
Р.
Б.
1.

Назив или шифра понуђача

Разлози за одбијање

//////

////////

Понуђена
цена
///////

6) Ако је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно образложење
- начин на који је утврђена та цена
Нема понуда које су одбијене због неуобичајено ниске цене.
7) Начин примене методологије доделе пондера

