Предшколска установа“Сунце“
Улица Косовска 36А
18430 Куршумлија
Телефон 027/381-534
Број : 256
Дана: 27.03.2015.године
На основу члана 109. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/2012),
Директор Предшколске установе „Сунце“ Куршумлија доноси:
ОДЛУКУ
О обустави поступка јавне набавке
I. СТАВЉА СЕ ВАН СНАГЕ посупак јавне набавке мале вредности број
05/2015 набавка хлеба и пецива.
II. ОБУСТАВЉА СЕ поступак јавне набавке мале вредности бр.05/2015,
набавка добара – Набавка хлеба и пецива, ознака у речнику јавне набавке: 15000000 –
храна,пиће,дуван и сродни производи што су понуђачи СЗР„ЈУГ“ из Куршумлије ,
улица Карађорђева број 71 и Д.О.О. „МЛИН ТИМОТИЈЕВИЋ“ из Блаца насеље
Кашевар понудили цене за наш буџет неприхватљиве, тако да нису испуњени услови за
доделу уговора.
Образложење
Наручилац је дана 18.03.2015.године донео Одлуку о покретању поступка јавне
набавке мале вредности, бр. 05/2015, за јавну набавку добара – Набавка хлеба и пецива.
Укупна процењена вредност у оквиру предметне јавне набавке износи
137.750,00 динара без ПДВ-а.
Ознака у речнику јавне набавке: 15000000 – храна,пиће и сродни производи.
Подаци из плана јавних набавки: Предметна јавна набавка предвиђена је Планом
јавних набавки Предшколске установе Сунце, под бројем 1.1.6. и финансиjским планом
установе за текућу годину, конто 522111 и 413111, врста поступка – поступак јавне
набавку мале вредности, оквирно време покретања поступка по плану набавки за
2015.годину као и оквирно време закључења и реализације уговора предвиђени су
планом набавки за 2015.годину, конто 522111 и 413111, са укупним износ 137.750,00
динара без ПДВ-а, а извор финансирања буџет СО Куршумлија и сопствена средства.
Разлози и оправданост јавне набавке: Неопходно је набавити хлеб и пециво како би
било могуће извршавати свакодневне текуће активности везане за нормално
функционисање Предшколске установе.Хлеб и пециво су неопходни за коришћење у
свакодневној исхрани и нормалном развоју деце. Уговор за јавну набавку хлеба и
пецива закључен 2014.године истиче 01.04.2015.године.
Разлози за спровођење поступка јавне набавке мале вредности: набавка
истоврсних добара чија укупна процењена вредност на годишњем нивоу не прелази
3.000.000 динара (чл.39 ст.1 ЗЈН).
Евентуална одступања од плана јавних набавки: У оквиру предметне набавке
долази до одступања од предвиђеног поступка јавне набавке јер је Наручиоцу
приликом покретања поступка понуђене цене премашују наша средства предвиђена
буџетом.

Дана 18.03.2015. године наручилац објавио позив за подношење понуда на
Порталу јавних набавки .
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспеле су 2(две)
понуде.
Комисија за јавне набавке је после отварања понуда спровела стручно
оцењивање понуда и саставила извештај.
У извештају о стручној оцени понуда, бр. 253 од 26.03.2015. године, комисија за
јавне набавке, констатовала је следеће:
Благовремено тј. до времена предвиђеног за подношење понуда приспела су 2
(две) понуде и то:
1. СЗР„ЈУГ“ Куршумлија, ул. Карађорђева број 71 18430 Куршумлија, ПИБ
101354398,мат.број 54265921,број рачуна 325-95008000005136-64
СЗР„ЈУГ“ Куршумлија нуди да хлеб и пециво испоручи наручиоцу по следећим
условима:
Укупна цена: 162.862,60 динара без ПДВ-а, односно 179.148,87 динара са ПДВ-ом;
Рок плаћања : 40 дана
Рок важења понуде: 180 дана
Рок испоруке: 24 часова.
Комисија је прегледала понуду, те је исту оценила као неодговарајућу и
неприхватљиву и
2. Д.О.О.„МЛИН ТИМОТИЈЕВИЋ“Блаце насеље Кашевар 18420 Блаце,ПИБ
100984226 ,мат.број 06137385,број рачуна 200-2351260104923-86.
Д.О.О.“МЛИН ТИМОТИЈЕВИЋ“ из Блаца нуди да хлеб и пециво испоручи
наручиоцу по следећим условима :
Укупна цена: 178.383,50 динара без ПДВ-а, односно 196.221,85 динара са ПДВ-ом;
Рок плаћања : 30 дана
Рок важења понуде: 60 дана
Рок испоруке: 24 часова
Комисија је прегледала понуду, те је исту оценила као неодговарајућу и
неприхватљиву.
На основу извршене стручне оцене понуда, примењујући критеријум „најниже
понуђена цена“, у складу са чланом 105 став 1 тачка 13 Закона о јавним набавкама
(„Сл. гласник РС“, бр. 124/2012) комисија је предложила да се у јавној набавци добара
број 05/2015– Набавка хлеба и пецива обустави поступак јавне набавке .
Наручилац је на основу извештаја о стручној оцени понуда комисије за јавне
набавке донео одлуку о обустави поступка.Поступак је обустављен из розлога што цене
понуђача не задовољавају критеријуме у расписаном поступку јавне набавке добара
05/2015 набавка хлеба и пецива.
Одлуку доставити свим понуђачима у року од три дана од дана доношења.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке понуђач може, преко наручиоца, поднети захтев за заштиту
права Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки пет
дана од дана пријема исте.
ДИРЕКТОР
Предшколске установе „Сунце“
Гордана Николић, васпитач;с.р.

