На основу чл. 116. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС, бр 124/12) и
извештаја комисије о избору најповољнијих понуђача дел.број 246 од 25.03.2015.године
директор Предшколске установе „Сунце“доноси следећe:
ОБАВЕШТЕЊЕ
Додељује се уговор о јавној набавци мале вредности бр.04/2014 за набавку
НАМИРНИЦА И РОБЕ ШИРОКЕ ПОТРОШЊЕ понуђачима: Д.О.О. „ФРИКОМ“
улица“Зрењанински пут“ број ББ из Београда и то са вредношћу за партију 3) Смрзуто
поврће – 43.210,00 динара без пдв-a односно у укупном износу од 43.210,00 динара без
пдв-а; СТР “ЛУКА“улица Краља Милутина број 21 из Блаца и то са вредношћу за
партија 2) Воће – 54.815,00 динара са пдв-ом и партију 3) Поврће – 241.580,00 динара са
пдв-о,а укупан износ за обе партије је односно за партију 2 и 3 је 296.395,00 динара са пдвом и СР „МИЛАНОВИЋ“ улица Бранка Радичевића број 80 из Куршумлије и то са
вредностима за партије: Партија 1) Основне животне намирнице – 234.586,32 и Партију 5)
Зачини – 87.896,34 динара без пдв-a односно за обе партије је односно за партију 1 и 5 је
322.482,66 динара без пдв-а.
Образложење
На основу конкурса Предшколске установе „Сунце“ објављеном на порталу јавних
набавки 17.03.2015.године,када је послато и понуђачима и то:
1) Д.О.О.“ФРИКОМ“ улица Зрењанински пут бр.бб у Београду
2) СТР “ЛУКА“улица Краља Милутина бр. 21 из Блаца,
3) СР „Милановић“ улица Бранка Радичевића бр.80 у Куршумлији.
На конкурсу су се јавили понуђачи:






Понуда број дел. 231 од 23.03.2015.године у 12:45 часова Д.О.О. „ФРИКОМ“
улица“Зрењанински пут“ број ББ из Београда и то са вредношћу за партију 3)
Смрзуто поврће – 43.210,00 динара без пдв-a односно у укупном износу од
43.210,00 динара без пдв-а
Понуда број дел. 233 од 24.03.2015.године у 09:45 часова СТР “ЛУКА“улица
Краља Милутина бр. 21 из Блаца и то са вредношћу за партија 2) Воће – 54.815,00
динара са пдв-ом; партија 3) Поврће – 241.580,00 динара са пдв-о,а укупан износ за
обе партије је односно за партију 1 и 2 је 986.584,00 динара са пдв-ом;
Понуда дел. број 239 од 25.03.2015.године у 09:45 часова СР „МИЛАНОВИЋ“
улица Бранка Радичевића број 80 из Куршумлије и то са вредностима за партије:
Партија 1) Основне животне намирнице – 234.586,79 динара без пдв-a;Партија 2)
Воће – 76.888,85 динара без пдв-a;Партија 3) Поврће – 332.034,32 динара без пдв-a;
Партија 4) Смрзнуто поврће – 123.900,00 динара без пдв-a;Партија 5) Зачини –
87.896,34 динара без пдв-a.

Наведене понуде су потпуне и исправне.
На основу члана 112. и члана 113. Закона о јавним набавкама (Службени гласник
РС, бр 124/12) и извештаја комисије о избору најповољнијег понуђача закључује се уговор
са: Д.О.О. „ФРИКОМ“ улица“Зрењанински пут“ број ББ из Београда и то са вредношћу за
партију 3) Смрзуто поврће – 43.210,00 динара без пдв-a односно у укупном износу од
43.210,00 динара без пдв-а; СТР “ЛУКА“улица Краља Милутина број 21 из Блаца и то са
вредношћу за партија 2) Воће – 54.815,00 динара са пдв-ом и партију 3) Поврће –
241.580,00 динара са пдв-о,а укупан износ за обе партије је односно за партију 2 и 3 је
296.395,00 динара са пдв-ом и СР „МИЛАНОВИЋ“ улица Бранка Радичевића број 80 из
Куршумлије и то са вредностима за партије: Партија 1) Основне животне намирнице –
234.586,32 и Партију 5) Зачини – 87.896,34 динара без пдв-a са укупном вредношћу за обе
партије је односно за партију 1 и 5 је 322.482,66 динара без пдв-а.
Уговор ће бити закључен у просторијама установе 01.04.2015.године између
Предшколске установе „Сунце“ из Куршумлије коју заступа директор Гордана Николић.

У Куршумлији,
Дана 02.04.2015.године
Директор
Предшколске установе „Сунце“
Гордана Николић с.р.

