Назив наручиоца: ПУ „Чаролија“ Вршац
Адреса: Ђуре Јакшића 3, 26300 Вршац
Број: 331/20-2020
Датум: 24.04.2020. године

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012,
14/2015 и 68/2015) и Извештаја Комисије за јавне набавке од 21.04.2020. године, директор ПУ
„Чаролија“ Вршац, доноси:
ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ОТВОРЕНИ
ПОСТУПАК ДОБРА
обликовану по партијама
број : 331/2020

I УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ
- За партију 1. најповољнија понуда понуђача „SELEKTA“D.O.O.; Клисански пут 134 , 21000 Нови Сад и
„ŠTAND“ D.O.O. Илариона Руварца 3а, 21000 Нови Сад, број понуде 073-1-03/20 од 20.03.2020.
те предлаже наручиоцу да њима додели уговор.
- За партију 2. најповољнија понуда понуђача „SELEKTA“D.O.O.; Клисански пут 134 , 21000 Нови Сад и
„ŠTAND“ D.O.O. Илариона Руварца 3а, 21000 Нови Сад, број понуде 073-2-03/20 од 20.03.2020.
те предлаже наручиоцу да њима додели уговор.
- За партију 3. најповољнија понуда понуђача „SELEKTA“D.O.O., број понуде 073-3-03/20 од 20.03.2020.год. са
седиштем у Новом Саду, ул. Клисански пут број 134.
те предлаже наручиоцу да њима додели уговор.
- За партију 4. најповољнија понуда понуђача „SELEKTA“D.O.O., број понуде 073-4-03/20 од 20.03.2020.год. са
седиштем у Новом Саду, ул. Клисански пут број 134.
те предлаже наручиоцу да њима додели уговор.
- За партију 5. најповољнија понуда понуђача Земљорадничка задруга „ПОВРТАР“, број понуде 09/20 од
16.04.2020. год. са седиштем у Београду, ул. Корнатска број 6.
те предлаже наручиоцу да њима додели уговор.
II Ову Одлуку објавити у року од три дана на Порталу јавних набвки
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Образложење
Наручилац је дана 12.03.2020. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке број: 331/22020
Позив за подношење понуде објављен је на Порталу јавних набавки , интернет страници наручиоца
http://www.pucarolija.com. дана 17.03.2020.год.. Наручилац је истог дана проследио текст позива
ради објављивања у ЈП „Службени гласник.“
Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда број:
331/17-2020 од 16.04.2020. године, на основу Одлуке о поkретању јавне набавке од 12.03.2020. год.
и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр.124/12, 14/2015 и 68/2015), Комисија за
јавне набавке је приступила стручној оцени понуда, датој у Извештају од 21.04.2020. године.
У Извештају о стручној оцени понуда је констатовано следеће:
1. Предмет и процењена вредност јавне набавке:
Намирнице за припремање хране-исхране деце ОРН: Храна, пиће, дуван и сродни производи 15000000
Партија 1- Месо и месне прерађевине ОРН: 15100000-Производи животињског порекла, месо и месни

производи;
Партија 2- Млеко и млечни производи ОРН: 15500000- Млечни производи;
Партија 3- Хлеб и производи од брашна ОРН: 15810000- Хлебни производи, свежа пецива и колачи;
Партија 4- Намирнице широке потрошње ОРН: 1580000-Разни прехрамбени производи 15400000-

Животињска или биљна уља и масти;

Партија 5- Воће и поврће ОРН: 15300000- Воће, поврће и сродни производи

Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка добра у отвореном поступку обликована по партијама
2. Подаци из плана набавки који се односе на предметну јавну набавку:
Подаци о апропријацији у буџету, односно финансијском плану Финансијска средства
предвиђена су у Буџету ПУ "Чаролија" Вршац за 2020. годину, глава 5.02., на функцији
број 911., позиција 177., економска класификација 426800- Материјал за одржавање
хигјене и угоститељство.
Јавна набавка планирана у Плану набавки ПУ "Чаролија" Вршац за 2020. годину под
редним бројем 1.1.3. –ДОБРА.
Укупна процењена вредност јавне набавке: 12.833.333,00 динара динара без ПДВ.
Процењена вредност за партију 1- Месо и месне прерађевине је 4.250.000,00 динара
Процењена вредност за партију 2- Млеко и млечни производи је 1.250.000,00 динара
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Процењена вредност за партију 3- Хлеб и производи од брашна је 1.250.000,00 динара
Процењена вредност за партију 4- Намирнице широке потрошње је 4.250.000,00 динара
Процењена вредност за партију 5- Воће и поврће jе 1.833.333,00 динара

3. У поступку јавне набавке учествовала су шест (6) понуда:
Јавна набавка Намирнице за припремање хране-исхране деце обликована по партијам број
331/2020, сходно ЗЈН („Сл.Гласник РС“ бр.124/12, 14/2015 и 68/2015 објављена је 17.03.2020.год. на
интернет адреси наручиоца http://www.pucarolija.com. и Порталу управе за јавне набавке. Текст
позива за подношење понуда је истог дана послат ради објаве ЈП „Службени гласник“.
Благовремено, до 16.04.2020.год. до 12,00 часова, примљено је укупно шест (6) понуда.

Број
партије

Ред.
број

Понуђач

Датум пријема

1

I.M. „MATIJEVIĆ“ D.O.O. , Нови Сад

16.04.2020.год.

0830

16.04.2020.год.

1025

16.04.2020.год.

1025

16.04.2020.год.

1025

16.04.2020.год.

1025

16.04.2020.год.

0956

1
2

2

1

3

1

4

1

5

1

„SELEKTA“ D.O.O. Нови Сад
И
„ŠTRAND“ D.O.O.Нови Сад
„SELEKTA“ D.O.O. Нови Сад
И
„ŠTRAND“ D.O.O.Нови Сад
„SELEKTA“ D.O.O. Нови Сад
„SELEKTA“ D.O.O. Нови Сад
„ Земљорадничка задруга
„ПОВРТАР“ Београд (Палилула)

Неблаговремене понуде: Нема
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4. Основни подаци о понуђачима:
Партија
број
Р.
бр.

1.

Назив и адреса понуђача

Начин
наступања

I.M. „MATIJEVIĆ“ D.O.O.
Руменачки пут 86
1. 21000 Нови Сад
ПИБ: 100276831
МБ:08588759

Самостално

„ŠTRAND“
D.O.O.
Илариона
Руварца 3а
21000 Нови
Сад
ПИБ:
100452128
МБ:08220875

„SELEKTA“ D.O.O.
Клисански пут 134
2. 21000 Нови Сад
ПИБ: 100237999
МБ:08225249

2.

„ŠTRAND“
D.O.O.
Илариона
Руварца 3а
21000 Нови
Сад
ПИБ:
100452128
МБ:08220875

„SELEKTA“ D.O.O.
Клисански пут 134
1 21000 Нови Сад
ПИБ: 100237999
МБ:08225249

3.
„SELEKTA“ D.O.O.
Клисански пут 134
1. 21000 Нови Сад
ПИБ: 100237999
МБ:08225249

4.

5.

Назив и седиште
подизвођача

Назив и
седиште
члана групе
понуђача

Самостално

„SELEKTA“ D.O.O.
Клисански пут 134
1 21000 Нови Сад
ПИБ: 100237999
МБ:08225249
Земљорадничка задруга „ПОВРТАР“
Београд (Палилула)
Корнатска 6
1. 11060 Београд
ПИБ: 100124054
МБ:07550855

Самостално

Самостално
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5. Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда:
Партија Р.
број
бр.

Понуђач

Понуђена цена

Разлози за одбијање понуде

-У доставној понуди

1.

I.M. „MATIJEVIĆ“ D.O.O.

1. Број понуде и датум

637/18 од 14.04.2020.

Цена без ПДВ-а:
3.504.350,50 динара
Цена са ПДВ-ом:
3.954.086,90 динара

понуђач није доставио
образац број 1 тражен конкурсном документацијом
331/5-2020 од дана 16.03.2020.;
- Понуђач није доставио
Извештаје о
лабораторијским анализама које су тражене
конкурсном документацијом број 331/5-2020
-Понуђач није доставио декларацију за производ
јунетина са коском;
- Понуда се одбија у складу са чланом 3.

став 1. тачка 32. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“ број 124/2012 и
14/2015) односно понуда понуђача је
оцењена као неодговарајућа .
6. Критеријум за доделу уговора:
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена, под условима које је задао наручилац.
Наручилац ће донети одлуку о додели уговора након што спроведе оцењивање понуда применом
критеријума „НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА“ под условима које је наручилац задао у конкурсној
документацији .

Понуђена цена
Број партије Р.бр.

Партија 1.

Месо и месне
прерађевине

2.

Партија 2.

Млеко
млечни
производи

и

1.

Назив и седиште понуђача
„SELEKTA“ D.O.O.
Клисански пут 134
21000 Нови Сад
у заједничкој понуди са
„ŠTRAND“ D.O.O.
Илариона Руварца 3а
21000 Нови Сад
„SELEKTA“ D.O.O.
Клисански пут 134
21000 Нови Сад
у заједничкој понуди са
„ŠTRAND“ D.O.O.
Илариона Руварца 3а
21000 Нови Сад

Број понуде

У динарима У динарима
без ПДВ
са ПДВ

073-1-03/20
4.236.500,00 4.766.100,00
од
20.03.2020.

073-2-03/20
од
1.249.900,00 1.416.680,00
20.03.2020.
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Партија 3.

Хлеб и
производи од
брашна

1.

„SELEKTA“ D.O.O.
Клисански пут 134
21000 Нови Сад

073-3-03/20
1.587.930,00 1.746.723,00
од
20.03.2020.

Партија 4.

Намирнице
широке
потрошње

Партија 5.

Воће и поврће

1.

1.

„SELEKTA“ D.O.O.
Клисански пут 134
21000 Нови Сад

073-4-03/20
од
3.917.050,00 4.552.150,00
20.03.2020.

Земљорадничка задруга
„ПОВРТАР“ Београд (Палилула)
Корнатска 6
11060 Београд

09/20
од
16.04.2020.

1.832.800 ,00 2.018.780,00

Наручилац је дана 12.03.2020. године покренуо јавну набавку отворени поступак ради набавке:
Намирница за припремање хране, исхрана деце. Дана 16.03.2020. године је на територији
Републике Србије проглашено ванредно стање Одлуком о проглашењу ванредног стања
("Сл.гласник РС", бр.29/2020). 24.03.2020. године је објављено Обавештење у вези са спровођењем
поступака јавних набавки у току ванредног стања од стране Управе за јавне набавке у коме се
обавештавају сви учесници у поступцима јавних набавки да су и током проглашеног
ванредног стања у обавези да поступају у свему у складу са одредбама Закона о јавним
набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012 и 14/2015) и да уједно напомињу да, уколико
наручилац сматра да поступак јавне набавке може да спроведе и оконча поштујући одредбе ЗЈН,
неопходно је да узме у обзир да ли ће уговор о јавној набавци моћи да се реализује у складу са
уговорним одредбама.
Комисија за јавну набавку број 331/5-2020 поштујући препоруке Владе РС и УЈН наставила је
активности у спровођењу поступка јавне набавке број 331/2020 с обзиром да сви претходно
закључени уговори за предметну набавку истичу 30.05.2020. године и уколико би се обуставио
поступак или пролонгирао проузроковало би немогућност организовања исхране деце у припремању
оброка .
Комисија за јавну набавку у фази стручне оцене понуда за партије 1,2,4,5 пристигле понуде оценила
као благовремене, одговарајуће и прихватљиве. Комисија за јавну набавку за партију 3 у фази
стручној оцени понуда оценила је као благовремену и одговарајућу. Понуђач „SELEKTA“ D.O.O,
Клисански пут 134, Нови Сад, понудио је цену која прелази износ процењене вредности за ову
партију у износу од 337.930,00 динара . Анализирајући финансијски план наручиоца за 2020. годину
у консултацији са шефом рачуноводства с обзиром да је потврђено да на конту 426800 -Материјал
за одржавање хигјене и угоститељства су обезбеђена финансијска средства, комисија предлаже
наручиоцу да се понуда број 073-3-03/20 од 20.03.2020. године оцени као прихватљива.
Комисија напомиње да, ако би се донела одлука о обустави поступка за партију број 3 због понуђене
цене која прелази процењену вредност набавке, наручилац не би био у могућности да припрема
оброке за децу до завршетка поновљеног поступка за партију 3 која би била обустављена и
закључења новог уговора.
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7. Понуђач којем се додељује уговор:
Комисија констатује да је за :
- Партију 1. најповољнија понуда понуђача „SELEKTA“D.O.O.; Клисански пут 134 , 21000 Нови
Сад и „ŠTAND“ D.O.O. Илариона Руварца 3а, 21000 Нови Сад, број понуде 073-1-03/20 од
20.03.2020.
те предлаже наручиоцу да њима додели уговор.
- Партију 2. најповољнија понуда понуђача „SELEKTA“D.O.O.; Клисански пут 134 , 21000 Нови
Сад и „ŠTAND“ D.O.O. Илариона Руварца 3а, 21000 Нови Сад, број понуде 073-2-03/20 од
20.03.2020.
те предлаже наручиоцу да њима додели уговор.
- Партију 3. најповољнија понуда понуђача „SELEKTA“D.O.O., број понуде 073-3-03/20 од
20.03.2020. год. са седиштем у Новом Саду, ул. Клисански пут број 134.
те предлаже наручиоцу да њима додели уговор.
- Партију 4. најповољнија понуда понуђача „SELEKTA“D.O.O., број понуде 073-4-03/20 од
20.03.2020. год. са седиштем у Новом Саду, ул. Клисански пут број 134.
те предлаже наручиоцу да њима додели уговор.
- Партију 5. најповољнија понуда понуђача Земљорадничка задруга „ПОВРТАР“, број понуде
09/20 од 16.04.2020. год. са седиштем у Београду, ул. Корнатска број 6.
те предлаже наручиоцу да њима додели уговор.
На основу изнетог, одлучено је као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од
10 дана од дана њеног објављивања на Порталу јавних набавки. Захтев се
подноси наручиоцу, а копија се истовремено Републичкој комисији за заштиту
права у поступцима јавних набавки. Захтев за заштиту права мора да садржи
елементе прописане чланом 151. ЗЈН-а. Подносилац захтева дужан је да
уплати таксу на рачун буџета Републике Србије број 840-30678845-06 у износу
од 120.000,00 динара (сходно члану 156.ЗЈН-а)

ДИРЕКТОР ПУ "ЧАРОЛИЈА" ВРШАЦ
____________________________________

Емилиа Дангубић
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