Установа Спортски центар „Бор“ у Бору
Зелени булевар бб, 19210 Бор
Број: ОДУ – бр.1988
Датум, 07.012.2018. године
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и
Извештаја Комисије о стручној оцени понуда бр. 1984 од дана 06.12.2018. године, дирктор Установе Спортски
центар „Бор“ у Бору као представник Наручиоца, доноси:

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
бр. ЈН 08/2018
Уговор о јавној набавци ДОБРА - Намирнице за припремање хране за Народну кухињу:Поврће
дехидрирано-кромпир пире, ЈН бр.08/2018, додељује се СТР „МИХАЛОВИЋ“ Доња Мутница бб, 35250 Параћин у
укупном износу од 166.500,00 динара без урачунатог ПДВ-а, односно 199.800,00 динара са урачунатим ПДВ-ом
Одлуку доставити свим понуђачима – учесницима у поступку у року од три дана од дана доношења исте.

Образложење
Дирктор Установе Спортски центар „Бор“ у Бору је донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке –
отворени поступак број 1827 од дана 30.10.2018. године за набавку ДОБРА - Намирнице за припремање хране за
Народну кухињу:Поврће дехидрирано-кромпир пире.
Подаци о апропријацији у буџету, односно у финансијском плану за плаћање:
Средства за наведену набавку су предвиђена финансијским планом наручиоца на програм. класиф. 1301-0004,
позицији 332, економска класа 5231 – залиха робе за даљу продају - намирнице за припремање хране за Народну
кухињу.
Процењена вредност јавне набавке је 166.667 динара без ПДВ-а.
Позив и конкурсна документација су објављени дана 05.11.2018. године на Порталу јавних набавки и на
интернет страници Наручиоца http://www.sportskicentarbor.com/
Критеријум за оцену понуда је била „најниже понуђена цена“.
Критеријум за оцену понуда је била „најниже понуђена цена“.
Благовремено, тј. до дана 05.12.2018. године до 1100 сати пристигле су понуде следећих понуђача и то по
наведеном редоследу:
Ред.
Број

1.

2.

Заводни
бр.код
Наручиоца
1973

1979

Понуда
дата за
ЈН08/2018

Назив понуђача
СТР „МИХАЈЛОВИЋ“
Доња Мутница бб
35250 Параћин
„ТЗР & КАТАРИНА“
Краљице Марије бр.14/7
11400 Младеновац

Датум
пријема

Час
пријема

04.12.2018

1115

05.12.2018

0930

Неблаговремено приспелих понуда није било.
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6) У поступку јавне набавке су учествовали следећи понуђачи и дали следеће услове:
1) НAЗИВ ПОНУЂАЧА: СТР „МИХАЈЛОВИЋ“ Доња Мутница бб 35250 Параћин,
Ре д
бр.

Опис
добра

1
1.

2
поврће
дехидри
ра но –
кромпир
пире

Јед.
мере

Количин
а

Јединична
цена без
ПДВ-а

3

4

5

кг

900

Јединична
цена
са ПДВ- ом
6

185,оо

222,00

УКУПАН ИЗНОС за Поврће дехидрирано –
кромпир пире
Обазац понуде бр.76/Т од 03.12.2018.године
- Рок плаћања

Укупна цена
без ПДВ-а

Висина
ПДВ-а

7 (4х5)

8

Укупна цена
са ПДВ-ом
9 (7+8)

166.500,00

33.300,00

199.800,00

166.500,00

33.300,00

199.800,00

45 дана од дана испоруке добра и успостављања фактуре

- Рок испоруке
2 ( дана од склапања уговора)
- Место испоруке
Франко Наручилац
- Рок важења понуде:
(минимум 30 дана од дана отварања понуда)
- Остале напомене:

31

дана од дана отварања понуда

2) НAЗИВ ПОНУЂАЧА: ТЗР „КАТАРИНА“ Краљице Марије бр.14/7 11400 Младеновац
Ре д
бр.

Опис
добра

Јед.
мере

Количин
а

Јединична
цена без
ПДВ-а

Јединична
цена
са ПДВ- ом

1
1.

2
3
4
5
6
поврће
дехидри
кг
900
185,00
222,00
ра но –
кромпир
пире
УКУПАН ИЗНОС за Поврће дехидрирано – кромпир пире

Укупна цена
без ПДВ-а
7 (4х5)

Висина
ПДВ-а
8

Укупна цена
са ПДВ-ом
9 (7+8)

166.500,00

20%

199.800,00

166.500,00

20%

199.800,00

Образац понуде бр.P18/04122018 ОД 04.12.2018.ГОДИНЕ
- Рок плаћања

45 дана од дана испоруке добра и успостављања фактуре

- Рок испоруке

3 ( дана од склапања уговора)

- Место испоруке

Франко Наручилац

- Рок важења понуде:
30 дана од дана отварања понуда
(минимум 30 дана од дана отварања понуда)
- Остале напомене:
Сваког понедељка наше возило је у Бору
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Комисија за јавну набавку је приликом прегледа, разматрања и стручне анализе понуда утврдила да нема
недостатака у понудама понуђача и да су обе понуде прихватљиве.
Комисија за јавну набавку је предузела све потребне мере у складу са законом како би обезбедила
реализацију начела транспарентности поступка јавне набавке и начела обезбеђивања конкуренције међу
понуђачима, односно Позив за подношење понуда и Конкурсну документацију је објавила дана 16.03.2015. године
на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца http://www.sportskicentarbor.com/
На тај начин обавештена је шира јавност о спровођењу јавне набавке, а самим тим и потенцијалним
понуђачима је омогућен приступ информацијама од значаја за реализацију јавне набавке и евентуално
подношење понуда.
Такође, спроведен је поступак јавне набавке велике вредности – отворени поступак као основни вид
материјализације начела обезбеђивања конкуренције.
Применом критеријума „најнижа понуђена цена“ утврђено је да обе понуде имају исту понуђену цену.
Применом другог критеријума „рок плаћања“ утврђено је да обе понуде имају исти рок плаћања.
Применом критеријума „рок важења понуде“ утврђено је да понуђач СТР „Михајловић“, Доња Мутница
дао 31 дан рок важења понуде, док је ТЗР „КАТАРИНА“ Краљице Марије бр.14/7 11400 Младеновац, дао 30
дана рок важења понуде.
На основу тачке 19. Страна 13. Конкурсне документације ЈН бр08/2018, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА
ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ
ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ, утврдила да је најбољу понуду дао СТР „Михајловић“, Доња Мутница.
Комисија за јавну набавку, је по спроведеном оцењивању и рангирању понуда, констатовала да је
најповољнију понуду у поступку јавне набавке бр. ЈН 08/2018 – ДОБРА - Намирнице за припремање хране за
Народну кухињу:Поврће дехидрирано-кромпир пире дао СТР „Михајловић“, Доња Мутница.
те предлаже Наручиоцу – дирктору Установе Спортски центар „Бор“ у Бору његов избор.
Комисија предлаже Наручиоцу – дирктору Установе Спортски центар „Бор“ у Бору да се уговор о јавној
набавци за ДОБРА - Намирнице за припремање хране за Народну кухињу:Поврће дехидрирано-кромпир пире,
ЈН бр.08/2018:
 дао понуђач СТР „Михајловић“, Доња Мутница бб, 35320 Праћин.
Директор Установе Спортски центар „Бор“ у Бору прихватио је предлог Комисије те је одлучено као у
диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове Одлуке понуђач може поднети Наручиоцу захтев за заштиту права у року од 10 (десет) дана од дана
пријема исте.
У Бору 07.12.2018.године
Установа Спортски центар „БОР“ у Бору
Директор
________________________________
Бојана Длбокић Дубочанин
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