Школа за основно и средње образовање
са домом “Вук Караџић” С О М Б О Р
БРОЈ ЈНМВ: 3/2017
ДАТУМ: 20.03.2017.
На основу спроведеног поступка јавне набавке мале вредности, а у складу са чланом
39. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС”број 124/2012,14/2015и 68/2015
) за 2017.годину,директор школе доноси
ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ МАЛЕ
ВРЕДНОСТИ ДОБАРА/ХРАНЕ ЗА УЧЕНИКЕ ШКОЛЕ
Уговор о јавној набавци мале вредности /добро набавка хране за потребе Школе за
основно и средње образовање са домом ,,Вук Караџић``додељује се :
У партији бр.1.(свињско месо)МЕСАРА ОЖЕГОВИЋ,Стевана Сремца бр.18.Апатин
У партији бр.2.(пилеће месо) МЕСАРА АГРО ЗАВОС,Милете Протића бр.14/1-2.
Сомбор
У партији бр.3.(месне прерађевине) ТР Д МАРКЕТ,Хаџића Светића бр.2. Сомбор
У партији бр.4.(млеко и млечне прерађевине) ,СОМБОЛЕД Д.О.О. Гаковачки пут бб
.Сомбор
У партији бр.5.(конзервирано поврће),,EURO-COMERC,,O.D.,Петра Драпшина бр.2.
Сомбор
У партији бр.6.(конзервирано воће) ,,EURO-COMERC,,O.D.,Петра Драпшина бр.2.
Сомбор
У партији бр.7.(смрзнуто поврће) ,,EURO-COMERC,,O.D.,Петра Драпшина бр.2.
Сомбор
У партији бр.8.(свеже воће и поврће) ),,EURO-COMERC,,O.D.,Петра Драпшина бр.2.
Сомбор
У партији бр.9.(роба широке потрошње) ),,EURO-COMERC,,O.D.,Петра Драпшина
бр.2. Сомбор
У партији бр.10.(хлеб) АС-БРАЋА СТАНКОВИЋ Д.О.О.Бориса Кидрича
бр.1.,Бегаљица
Образложење:
Дана 01.03.2017.донета је одлука о покретању поступка јавне набавке мале
вредности/добра - набавка хране за ученике Школе за основно и средње образовање са
домом,,Вук Караџић``Сомбор.
Рок за подношење понуда био је 16.03.2017.године до 10:00 часова.Отварање понуда
реализовало се дана 16.03.2017.године у 10:30 часова у просторијама школе у ул.Радоја
Домановића 98. у Сомбору.
Комисија за јавне набавке је у предвиђеном року прибавила понуде од следећих
добављача:МЕСАРА ОЖЕГОВИЋ ,МЕСАРА АГРО ЗАВОС,Д МАРКЕТ , ,,EUROCOMERC,,O.D., ФРИКОМ Д.О.О. , СОМБОЛЕД ДОО ,ПЕКАРА АС-БРАЋА
СТАНКОВИЋ Д.О.О.
Месара ,,Ожеговић ``из Апатина конкурисалаје у партији 1.,месара,,Агро Завос`` из
Сомбора конкурисалаје у партији 1и 2,месара, ,,Д Маркет ``из Сомбора конкурисао је у
партији 3 и 9 , Фриком`` Д.О.О.из Београда конкурисао је у партији 7, Сомболед
конкурисао је у партији 4,
,,Еuro-Comerc ``O.D.из Сомбора конкурисао је у партијама 3,5,6,7,8 и 9
и пекара АС,,Браћа Станковић`` из Бегаљице у партији 10.

Месара ,,Агро Завос``понудила је у партији 1.укупну цену без ПДВ-а 171.387,40 дин.,а
са ПДВ-ом 188.526,14 дин.а у партији 2.укупну цену без ПДВ-а 94.579,20,а са ПДВ-ом
104.037,12 дин.
Фриком доо Београд у партији 7.понудио је укупну цену без ПДВ-а 17.945,00 дин.,а а
ПДВ-ом 19.739,50 дин.
Месара Ожеговић у партији 1.понудила је укупну цену без ПДВ-а 167.700,00,а са
ПДВ-ом 184.470,00 дин.
,,EURO-COMERC’’ O.D.у партији 3.понудио је укупну цену без ПДВ-а 347.685,00 дин.,
а са ПДВ-ом 417.222,00 дин.У понуди партије 3.Комисија је пронашла грешку при
обрачунавању артикла под ред.бр.2.и 6.Понуђена укупна вредност без ПДВ-а за
наведене артикле не слаже се са производом количине и јединичне цене без ПДВ-а.
Укупан износ без ПДВ-а за 1800 комада паштете од 100 грама по цени од 41,00 динара
без ПДВ-а по ком. је 73.800,00 динара, а не како стоји у понуди за укупан износ без
ПДВ-а за 1800 комада паштете од 100 грама по цени од 41,00 динара без ПДВ-а по
ком.је 41.000.00 динара.
Укупан износ за 20 кг.чварака по јед.цени без ПДВ-а од 380,00 дин. износи 7.600,00
динара а не 3.800,00 како стоји у понуди.
У понуди је наведен укупан износ без ПДВ-а 279.735,00 односно са ПДВ-ом
335.682,00,што се не може узети у обзир ,јер при правилном обрачунавању артикала
Комисија је дошла до сазнања да је укупна вредност месних прерађевина у партији
3.понуђача,,EURO-COMERC’’ O.D.из Сомбора без ПДВ-а 347.685,00 динара,а са ПДВом 417.222,00 динара,те нетачну понуду није узела у разматрање.
У партији 5. ,,EURO-COMERC’’ O.D понудио је укупну цену без ПДВ-а 37.010,00
дин.,а са ПДВ-ом 44.412,00 дин.,у партији 6. понудио је укупну цену без ПДВ-а
6.160,00 дин.,а са ПДВ-ом 7.392,00 дин.,у партији 7. понудио је укупну цену без ПДВ-а
17.757,50 дин.,а са ПДВ-ом 19.533,25 дин.,у партији 8. понудио је укупну цену без
ПДВ-а 148.481,00 дин.,а са ПДВ-ом 163.329,10 дин.,у партији 9.
понудио је укупну цену без ПДВ-а 418.931,22 дин.,а са ПДВ-ом 488.069,67 дин.
ТР Д Маркет у партији 3. понудио је укупну цену без ПДВ-а 304.650,00 дин.,а са ПДВом 354.420,00 дин.,у партији 9. понудио је укупну цену без ПДВ-а 419.710,00 дин.,а са
ПДВ-ом 492.611,20 дин.
ПЕКАРА АС-БРАЋА СТАНКОВИЋ Д.О.О.у партији 10. понудио је укупну цену без
ПДВ-а 169.232,00 дин.,а са ПДВ-ом 186.155,20 дин.
СОМБОЛЕД Д.О.О у партији 4. понудио је укупну цену без ПДВ-а 180.082,00 дин.,а са
ПДВ-ом 204.418,20 дин.
Критеријум за избор понуде је био најнижа понуђена цена.
Имајући у виду услове за доделу уговора из члана 107.Закона о јавним набавкама
(,,Службени гласник РС``број:124/2012,14/2015 и 68/2015) и извештаја Комисије за
јавне набавке, директор школе је донела одлуку о додели уговора у јавној набавци
мале вредности/добара /набавке хране за ученике Школе за основно и средње
образовање са домом,,Вук Караџић``Сомбор, образовану по партијама како стоји у
диспозитиву.
Поука о правном леку:
Против ове одлуке о додели уговора ,може се уложити захтев за заштиту права у
року од пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.
Директор
Соња Дурут
________________

