Установа Спортски центар „Бор“ у Бору
Зелени булевар бб, 19210 Бор
ЈН 03/2019
Датум, 21.03.2019. године
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број124/2012, 14/2015 и 68/15)
и Извештаја Комисије о стручној оцени понуда бр. 614/2019 од дана 20.03.2019. год, Дирeктор Установе
Спортски центар „Бор“ у Бору као представник Наручиоца, доноси:
ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ бр. ЈН 03/2019
Уговор о јавној набавци Добра – Намирнице за припремање оброка за
обликована у 3 партије у сукцесивној испоруци до краја децембра 2019 године и то:

Народну кухињу

- За партију 1 понуђачу YUMIS DOO, Bulevar sv. Cara Konstantina br.80-8618108 Niš у укупном износу
од 3.540.088,00 динара без пдв-а и 3.998.084,60 динара са пдв-ом односно до утрошка финансијских средстава
наручиоца у износу од 4.129.570,00 без урачунатог пдв-а планираних за реализацију предметне набавке за
партију 1)
За партију 2 понуђачу - Stana Mihajlović preduzetnik STR ,,MIHAJLOVIĆ” Donja Mutnica bb,35250
Paraćin у укупном износу од 2.823.097,00 динара без пдв-а и 3.128.855,90 динара са пдв-ом односно до
утрошка финансијских средстава наручиоца у износу од 3.049.905,00 без урачунатог пдв-а планираних за
реализацију предметне набавке за партију 2)
- За партију 3 понуђачу - Stana Mihajlović preduzetnik STR ,,MIHAJLOVIĆ” Donja Mutnica bb,35250
Paraćin у укупном износу од 1.895.900,00 динара без пдв-а и 2.085.490,00 динара са пдв-ом односно до
утрошка финансијских средстава наручиоца у износу од 2.181.350,00 без урачунатог пдв-а планираних за
реализацију предметне набавке за партију 3)
Одлуку доставити свим понуђачима – учесницима у поступку у року од три дана од дана доношења
исте.
Образложење
1.) Директор као представник Наручиоца – Установе спортски центар ,,Бор“ у Бору је донео одлуку о покретању
поступка јавне набавке – отворени поступак ЈН 03/2019 од 05.02.2019 године за набавку Добра – Намирнице за
припремање оброка за Народну кухињу у сукцесивној испоруци до краја децембра 2019 године обликована у
3 партије и то:
- Партија 1- јунеће месо бут прва класа,свињско месо бут прва класа, суве кости (свињске), риба- ослић,
месни нарезак 150 гр (свињски)
-Партија 2 – брашно 25/1 Т-500, уље, алева паприка 5/1, суви зачин 5/1, со 50/1 ловоров лист 2/1, першун
суви 1/1, бибер млевени, млеко тетрапак 1/1, јаја, маргарин, пиринач 25/1, алкохолно сирће;
-Партија 3 – црни лук, бели лук, пасуљ 25/1, кромпир, грашак 10/1 смрзнути, џувеч 10/1 смрзнути
Средства за наведену набавку су предвиђена финасијским планом наручиоца на програм.класиф. 13010004, функција 810, позиција 306, економска класа 5231 –Добра - Залиха робе за даљу продају –припремање
оброка за Народну кухињу,
Ознака и назив из Општег речника набавке (ОРН):
јунеће месо бут прве класе – 15111100, свињско месо бут прве класе – 15113000, суве кости (свињске) –
15119000, риба-ослић – 15119600, месни нарезак 150гр (свињски) - 15131700
брашно 25/1 Т-500 – 15612100, уље – 15411210, алева паприка 5/1 - 15872300, суви зачин 5/1– 15872300, со
50/1 – 15872400, ловоров лист 2/1 – 15872300, першун суви 1/1 – 15872300, бибер млевени – 15872100, млеко
тетрапак 1/1 – 15511210, јаја – 03142500, маргарин - 15530000, пиринач 25/1 – 03211300, сирће алкохолно –
15871110,
црни лук – 03221113, бели лук - 03221113, пасуљ 25/1 – 03221210, кромпир – 03212100, грашак 10/1 смрзнути –
03221220, ђувеч 10/1 смрзнути - 03221000
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Укупна процењена вредност јавне набавке добра је износ од 8.997.944,00 динара без урачунатог пдв-а од чега
је за:
партију 1 процењена вредност износ од 4.129.570,00 динара без урачунатог пдв-а;
партију 2 процењена вредност износ од 3.049.905,00 динара без урачунатог пдв-а;
партију 3 процењена вредност износ од 2.181.350,00 динара без урачунатог пдв-а;
Позив и конкурсна документација су објављени дана 12.02.2019 године а измена конкурсне
документације је објављена 09.03. 2019 године на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца
http://www.sportskicentarbor.com/
2) У поступку јавне набавке учествовало је 5 (пет) понућача
Ред.
Број
1.
2.

3.

3) Основни подаци о понуђачима:
Заводни бр. Понуда
код
дата за
Назив понуђача
Наручиоца партију:
605/2019
1,2,3
TIS „ MITROVIĆ“ DOO
Lubnički put bb, 19000 Zaječar
606/2019
1
YUMIS DOO
Bulevar sv. Cara Konstantina br.80-86
18108 Niš
607/2019
2
TZR &KATARINA DOO
Kraljice Marije 14/7, 11400 Mladenovac

Датум
пријема

Час
пријема

19.03.2019.

0906

19.03.2019

0942

19.03.2019

0943

4.

609/2019

1

,,DAKOM“ DOO MRAMOR
Mramor bb, 18251 Mramor

19.03.2019

1039

5.

611/2019

1,2,3

Stana Mihajlović preduzetnik
STR ,,MIHAJLOVIĆ”
Donja Mutnica bb,35250 Paraćin

19.03.2019

1054

Неблаговремено приспелих понуда није било.
4) У поступку јавне набавке набавке учествовало је 5 (пет) понућача
5.1) Назив понуђача: TIS „ MITROVIĆ“ DOO, Lubnički put bb, 19000 Zaječar
Партија 1- јунеће месо бут прва класа,свињско месо бут прва класа, суве кости (свињске), риба- ослић, месни
нарезак 150гр (свињски)
Заводни бр. понуде код Понуђача: бр.488 oд 18.03.2019 год.
Укупна вредност понуде без ПДВ-а: 3.981.332,60 динара
Висина ПДВ-а: 529.357,22 динара
Укупна вредност понуде са ПДВ-ом: 4.510.689,82 динара
Остали услови:
46 дана од дана испоруке добра и успостављања
- Рок плаћања
фактуре
- Рок испоруке ( до 25-ог у месецу за наредни
20 - ог у месецу за наредни месец
месец)
- Место испоруке
- Рок важења понуде:
(минимум 30 дана од дана отварања понуда)
- Остале напомене:

Франко Наручилац
92 дана од дана отварања понуда
/
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Партија 2 – брашно 25/1 Т-500, уље, алева паприка 5/1, суви зачин 5/1, со 50/1. Ловоров лист 2/1, першун суви
1/1, бибер млевени, млеко тетрапак 1/1, јаја, маргарин, пиринач 25/1, алкохолно сирће;
Заводни бр. понуде код Понуђача: бр.488/1 oд 18.03.2019 год.
Укупна вредност понуде без ПДВ-а: 2.966.597,00 динара
Висина ПДВ-а:
318.501,86 динара
Укупна вредност понуде са ПДВ-ом: 3.285.098,86 динара
Остали услови:
46 дана од дана испоруке добра и успостављања
- Рок плаћања
фактуре
- Рок испоруке ( до 25-ог у месецу за наредни
20- ог у месецу
месец)
- Место испоруке
- Рок важења понуде:
(минимум 30 дана од дана отварања понуда)
- Остале напомене:

Франко Наручилац
92 дана од дана отварања понуда
/

Партија 3 – црни лук, бели лук, пасуљ 25/1, кромпир, грашак 10/1 смрзнути, џувеч 10/1 смрзнути
Заводни бр. понуде код Понуђача: бр. 488/2 oд 18.03.2019 год.
Укупна вредност понуде без ПДВ-а: 2.315.415,00 динара
Висина ПДВ-а: 231.541,50 динара
Укупна вредност понуде са ПДВ-ом: 2.546.956,00 динара
Остали услови:
46 дана од дана испоруке добра и успостављања
- Рок плаћања
фактуре
- Рок испоруке ( до 25-ог у месецу за наредни
20-ог у месецу
месец)
- Место испоруке

Франко Наручилац
- Рок важења понуде:
(минимум 30 дана од дана отварања понуда) 92 дана од дана отварања понуда
/
- Остале напомене:
5.2) Назив понуђача: YUMIS DOO, Bulevar sv. Cara Konstantina br. 80-8618108 Niš
Партија 1 - јунеће месо бут прва класа,свињско месо бут прва класа, суве кости (свињске), риба- ослић, месни
нарезак 150гр (свињски)
Заводни бр. понуде код Понуђача: 2122 oд 14.03.2019 год.
Укупна вредност понуде без ПДВ-а: 3.540.088,00 динара
Висина ПДВ-а: 457.996,60 динара
Укупна вредност понуде са ПДВ-ом: 3.998.084,60 динара
Остали услови:
45 дана од дана испоруке добра и успостављања
- Рок плаћања
фактуре
25.-ог у месецу за наредни месец
- Рок испоруке ( до 25-ог у месецу за наредни
месец)
- Место испоруке
- Рок важења понуде:
(минимум 30 дана од дана отварања понуда)

Франко Наручилац
90 дана од дана отварања понуда
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- Остале напомене:
5.3) Назив понуђача: TZR &KATARINA DOO, Kraljice Marije 14/7, 11400 Mladenovac
Партија 2 – брашно 25/1 Т-500, уље, алева паприка 5/1, суви зачин 5/1, со 50/1. Ловоров лист 2/1, першун суви
1/1, бибер млевени, млеко тетрапак 1/1, јаја, маргарин, пиринач 25/1, алкохолно сирће;
Заводни бр. понуде код Понуђача: P19/18032019 oд 18.03.2019 год.
Укупна вредност понуде без ПДВ-а: 2.998.080,00 динара
Висина ПДВ-а: 314.719,00 динара
Укупна вредност понуде са ПДВ-ом: 3.312,794,00 динара
Остали услови:
30 дана од дана испоруке добра и успостављања
- Рок плаћања
фактуре
20-и дан у месецу за наредни месец
- Рок испоруке ( до 25-ог у месецу за наредни
месец)
- Место испоруке

Франко Наручилац
- Рок важења понуде:
(минимум 30 дана од дана отварања понуда) 31 дана од дана отварања понуда
/
- Остале напомене:
5.4) Назив понуђача: ,,DAKOM“ DOO MRAMOR, Mramor bb, 18251 Mramor
Партија 1- јунеће месо бут прва класа,свињско месо бут прва класа, суве кости (свињске), риба- ослић, месни
нарезак 150гр (свињски)
Заводни бр. понуде код Понуђача: 110 oд 19.03.2019 год.
Укупна вредност понуде без ПДВ-а: 3.758.260,00 динара
Висина ПДВ-а: 509.008,00 динара
Укупна вредност понуде са ПДВ-ом: 4.267.268,00 динара
Остали услови:
45 дана од дана испоруке добра и успостављања
- Рок плаћања
фактуре
до 24 у месецу
- Рок испоруке ( до 25-ог у месецу за наредни
месец)
- Место испоруке
- Рок важења понуде:
(минимум 30 дана од дана отварања понуда)
- Остале напомене:

Франко Наручилац
60 дана од дана отварања понуда
/

5. 5) Назив понуђача: Stana Mihajlović preduzetnik STR ,,MIHAJLOVIĆ” Donja Mutnica bb,35250
Paraćin
Партија 1- јунеће месо бут прва класа,свињско месо бут прва класа, суве кости (свињске), риба- ослић, месни
нарезак 150гр (свињски)
Заводни бр. понуде код Понуђача: 7/Т oд 18.03.2019 год.
Укупна вредност понуде без ПДВ-а: 3.945.840,00 динара
Висина ПДВ-а: 514.536,00 динара
Укупна вредност понуде са ПДВ-ом: 4.460.376,00 динара

4

Остали услови:
- Рок плаћања
- Рок испоруке ( до 25-ог у месецу за
наредни месец)
- Место испоруке

45 дана од дана испоруке добра и успостављања
фактуре
до 25 у месецу за наредни месец

Франко Наручилац

- Рок важења понуде:
(минимум 30 дана од дана отварања 35 дана од дана отварања понуда
понуда)
- Остале напомене:
/
Партија 2 – брашно 25/1 Т-500, уље, алева паприка 5/1, суви зачин 5/1, со 50/1. Ловоров лист 2/1, першун суви
1/1, бибер млевени, млеко тетрапак 1/1, јаја, маргарин, пиринач 25/1, алкохолно сирће;
Заводни бр. понуде код Понуђача: 7/Т oд 18.03.2019 год.
Укупна вредност понуде без ПДВ-а: 2.823.097,00 динара
Висина ПДВ-а: 305.758,90 динара
Укупна вредност понуде са ПДВ-ом: 3.128.855,90 динара
Остали услови:
45 дана од дана испоруке добра и успостављања
- Рок плаћања
фактуре
до 25 у месецу
- Рок испоруке ( до 25-ог у месецу за
наредни месец)
- Место испоруке

Франко Наручилац
- Рок важења понуде:
(минимум 30 дана од дана отварања 35 дана од дана отварања понуда
понуда)
- Остале напомене:
/
Партија 3 – црни лук, бели лук, пасуљ 25/1, кромпир, грашак 10/1 смрзнути, џувеч 10/1 смрзнути
Заводни бр. понуде код Понуђача: 7/Т oд 18.03.2019 год.
Укупна вредност понуде без ПДВ-а: 1.895.900,00 динара
Висина ПДВ-а: 189.590,00 динара
Укупна вредност понуде са ПДВ-ом: 2.085.490,00 динара
Остали услови:
45 дана од дана испоруке добра и успостављања
- Рок плаћања
фактуре
До 5 у седмици
- Рок испоруке ( до 25-ог у месецу за
наредни месец)
- Место испоруке

Франко Наручилац

- Рок важења понуде:
(минимум 30 дана од дана отварања 35 дана од дана отварања понуда
понуда)
/
- Остале напомене:
6) Критеријум за доделу уговора:
Критеријум за доделу уговора је ,,најнижа понуђена цена“:
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7) Комисија за јавну набавку је у фази стручне анализе понуда, упоређивања понуда и провере понуде,
сачинила следећу ранг листу понуђачa који су доставили ПРИХВАТЉИВЕ ПОНУДЕ применом критеријума за
доделу уговора:
Ранг листа понуђене цене за Партију 1 - јунеће месо бут прва класа, свињско месо бут прва класа, суве кости
(свињске), риба- ослић, месни нарезак 150гр (свињски)
Процењена вредност износ од од 4.129.570,00 динара без урачунатог пдв-а;
Ред.
Понуђач
Понуђена цена без
Понуђена цена са
бр.
пдв-а
пдв-ом
1.
YUMIS DOO
3.540.088,00
3.998.084,60
Bulevar sv. Cara Konstantina br.80-86
18108 Niš
2.
,,DAKOM“ DOO MRAMOR
3.758.260,00
4.267.268,00
Mramor bb, 18251 Mramor
3.
Stana Mihajlović preduzetnik
3.945.840,00
4.460.376,00
STR ,,MIHAJLOVIĆ”
Donja Mutnica bb,35250 Paraćin
4.
TIS „ MITROVIĆ“ DOO
3.981.332,60
4.510.689,82
Lubnički put bb, 19000 Zaječar
Ранг листа понуђене цене за Партију 2 – брашно 25/1 Т-500, уље, алева паприка 5/1, суви зачин 5/1, со 50/1.
Ловоров лист 2/1, першун суви 1/1, бибер млевени, млеко тетрапак 1/1, јаја, маргарин, пиринач 25/1, алкохолно
сирће;
Процењена вредност износ од од 3.049.905,00 динара без урачунатог пдв-а;
Ред.
бр.
1.

2.
3.

Понуђач
Stana Mihajlović preduzetnik
STR ,,MIHAJLOVIĆ”
Donja Mutnica bb,35250 Paraćin
TIS „ MITROVIĆ“ DOO
Lubnički put bb, 19000 Zaječar
TZR &KATARINA DOO
Kraljice Marije 14/7, 11400 Mladenovac

Понуђена цена без
пдв-а
2.823.097,00

Понуђена цена са
пдв-ом
3.128.855,90

2.966.597,00

3.285.098,86

2.998.080,00

3.312.794,00

Ранг листа понуђене цене за Партију 3 – црни лук, бели лук, пасуљ 25/1, кромпир, грашак 10/1 смрзнути,
џувеч 10/1 смрзнути
Процењена вредност износ од од 2.181.350,00 динара без урачунатог пдв-а;
Ред.
Понуђач
Понуђена цена без
Понуђена цена са
бр.
пдв-а
пдв-ом
1.
Stana Mihajlović preduzetnik
1.895.900,00
2.085.490,00
STR ,,MIHAJLOVIĆ”
Donja Mutnica bb,35250 Paraćin
2.
TIS „ MITROVIĆ“ DOO
2.315.415,00
2.546.956,00
Lubnički put bb, 19000 Zaječar
8) Комисија за јавну набавку, је по спроведеном оцењивању и рангирању понуда, констатовала да је
најповољнија понуда понуђача у поступку јавне набавке бр. ЈН 03/2019 – Добра - Намирнице за припремање
оброка за Народну кухињу за:
Партију 1 - јунеће месо бут прва класа,свињско месо бут прва класа, суве кости (свињске), риба- ослић, месни
нарезак 150гр (свињски)
-

YUMIS DOO, Bulevar sv. Cara Konstantina br.80-8618108 Niš
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Заводни бр. понуде код Понуђача: 2122 oд 14.03.2019 год.
Укупна вредност понуде без ПДВ-а: 3.540.088,00 динара
Висина ПДВ-а: 457.996,60 динара
Укупна вредност понуде са ПДВ-ом: 3.998.084,60 динара
Остали услови:
45 дана од дана испоруке добра и успостављања
- Рок плаћања
фактуре
25.-ог у месецу за наредни месец
- Рок испоруке ( до 25-ог у месецу за
наредни месец)
- Место испоруке

Франко Наручилац
- Рок важења понуде:
(минимум 30 дана од дана отварања 90 дана од дана отварања понуда
понуда)
- Остале напомене:
Партију 2. - брашно 25/1 Т-500, уље, алева паприка 5/1, суви зачин 5/1, со 50/1. Ловоров лист 2/1, першун суви
1/1, бибер млевени, млеко тетрапак 1/1, јаја, маргарин, пиринач 25/1, алкохолно сирће;
- Stana Mihajlović preduzetnik STR ,,MIHAJLOVIĆ” Donja Mutnica bb,35250 Paraćin
Заводни бр. понуде код Понуђача: 7/Т oд 18.03.2019 год.
Укупна вредност понуде без ПДВ-а: 2.823.097,00 динара
Висина ПДВ-а: 305.758,90 динара
Укупна вредност понуде са ПДВ-ом: 3.128.855,90 динара
Остали услови:
45 дана од дана испоруке добра и успостављања
- Рок плаћања
фактуре
до 25 у месецу
- Рок испоруке ( до 25-ог у месецу за
наредни месец)
- Место испоруке

Франко Наручилац

- Рок важења понуде:
(минимум 30 дана од дана отварања 35 дана од дана отварања понуда
понуда)
- Остале напомене:
/
Партију 3. - црни лук, бели лук, пасуљ 25/1, кромпир, грашак 10/1 смрзнути, џувеч 10/1 смрзнути
Stana Mihajlović preduzetnik STR ,,MIHAJLOVIĆ” Donja Mutnica bb,35250 Paraćin
Заводни бр. понуде код Понуђача: 7/Т oд 18.03.2019 год.
Укупна вредност понуде без ПДВ-а: 1.895.900,00 динара
Висина ПДВ-а: 189.590,00 динара
Укупна вредност понуде са ПДВ-ом: 2.085.490,00 динара
Остали услови:
45 дана од дана испоруке добра и успостављања
- Рок плаћања
фактуре
До 5 у седмици
- Рок испоруке ( до 25-ог у месецу за
наредни месец)
- Место испоруке

Франко Наручилац
- Рок важења понуде:
(минимум 30 дана од дана отварања 35 дана од дана отварања понуда
понуда)
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- Остале напомене:

/

9)
Комисија за јавну набавку је по спроведеном оцењивању и рангирању понуда констатовала да су
најповољнију понуду у поступку јавне набавке бр. ЈН03/2019 Добра – Намирнице за припремање оброка за
Народну кухињу за:
Партију 1 дао понуђач YUMIS DOO, Bulevar sv. Cara Konstantina br.80-8618108 Niš у укупном износу од
3.540.088,00 динара без урачунатог пдв-а планираних за реализацију предметне набавке за партиу 1)
Партију 2. дао понуђач Stana Mihajlović preduzetnik STR ,,MIHAJLOVIĆ” Donja Mutnica bb,35250 Paraćin у
укупном износу од 2.823.097,00 динара без урачунатог пдв-а планираних за реализацију предметне набавке за
партиу 2)
Партију 3.дао понуђач Stana Mihajlović preduzetnik STR ,,MIHAJLOVIĆ” Donja Mutnica bb,35250 Paraćin у
укупном износу од 1.895.900,00 динара без урачунатог пдв-а планираних за реализацију предметне набавке за
партиу 3)
Комисија предлаже Наручиоцу –Директору Установе спортски центар ,,Бор“ у Бору да се уговор о јавној
набавци ЈН 03/2019 за:
Партију 1 додели понуђачу YUMIS DOO, Bulevar sv. Cara Konstantina br.80-8618108 Niš
Партију 2 додели понуђачу Stana Mihajlović preduzetnik STR ,,MIHAJLOVIĆ” Donja Mutnica bb,35250
Paraćin
Партију 3. додели понуђачу Stana Mihajlović preduzetnik STR ,,MIHAJLOVIĆ” Donja Mutnica bb,35250
Paraćin
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 дана од дана њеног
објављивања на порталу јавних набавки. Захтев се подноси наручиоцу, акопија се истовремено доставља
републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки у складу са чланом 149 Закона
Установа Спортски центар „Бор“ у Бору
Директор
_____________________________
Бојана Длбокић Дубочанин, дипл.инж.инд.мен.
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