Република Србија
Предшколска установа Сунце
18430 Куршумлија
Ул. Косовска број 36А
Број:488
Дана 08.03.2022.године
Куршумлија
На основу члана 146.став 1. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр.
91/2019), директор Предшколске установе „Сунце“у Куршумлији доноси
ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РИБЕ
У поступку јавне набавке добара – Набавка рибе за потребе Предшколске
установе „Сунце“ у Куршумлији, ЈН-0005/2022, - УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу:
„ЛОВО ПРОМЕТ“ ДОО ,ул. Стевана Синђелића бр.36, 18211 Трупале Ниш, ПИБ
100619380, број рачуна 160-8953-86 код Интеза банке, који је понуду поднео преко
Портала јавних набавки са вредношћу по техничкој спецификацији од :
313.275 ,00 динара без ПДВ-а односно 356.790,00 динара са ПДВ-ом.
Образложење
Наручилац је дана 21.02.2022. године донео Одлуку о покретању поступка јавне
набавке у отвореном поступку , дел.број 373, за јавну набавку добара - Набавка рибе за
потребе Предшколску установу „Сунце“ у Куршумлији.
Укупна процењена вредност у оквиру предметне јавне набавке износи 350.650,00
без пдв –а и 400.000,00 динара са ПДВ- ом
Подаци из плана јавних набавки: Предметна јавна набавка предвиђена је
Планом јавних набавки Предшколске установе Сунце за 2022. годину , под бројем
0005, врста поступка – отворени поступак јавне набавкe , оквирно време покретања
поступка по плану набавки за 2022.годину: 2, оквирно време закључења уговора: 3,
оквирно време реализације уговора: 12.2022, конто: 426823, укупан износ на конту:
5.416,666,67 динара без ПДВ-а, извор финансирања: 01-Буџет, Разлози и оправданост
јавне набавке: Набавка се спроводи ради редовне и квалитетне исхране деце у установи,
обављања редовних активности прописаних законом а све у циљу што успешнијег боравка
деце у предшколској установи.
Дана 22.02.2022.године наручилац објавио позив за подношење понуда на Порталу
јавних набавки .
До истека рока за подношење понуда на Порталу јавних набавки поднета је 1
(једна ) понуда.
Комисија за јавне набавке је после отварања понуда спровела стручно оцењивање
понуда и саставила извештај.
У извештају о стручној оцени понуда, дел.број 480 од 07.03.2022. године, комисија
за јавне набавке, констатовала је следеће:
Благовремено тј. до времена предвиђеног за подношење понуда на Потралу
јавних набавки поднете је 1 (једн ) благовремена понуда и то:
Назив или шифра понуђача:
Назив или шифра понуђача: . ЛОВО ПРОМЕТ ДОО

Понуђена цена и евентуални попусти : за рибу 313.275,00 динара без ПДВ-а
односно 356.790,00 динара са ПДВ-ом.
Остали подаци из понуде:
Рок плаћања: 45 дана од дана пријема испостављеног предрачуна
Рок важења понуде: 35 дана
Рок испоруке: 5 дана од дана пријема требовања наручиоца
Комисија је прегледала понуду, те је исту оценила као одговарајућу и
прихватљиву.
Комисија је извршила рачунску проверу предметних понуда и утврдила да –
Образац структуре цене, не садржи рачунске грешке.
Примљену понуду понуђача која је оцењена као одговарајућа и прихватљива ,
комисија је рангирала примењујући критеријум за оцењивање понуда „ економски
најповољнија понуда 100 % цена “ на следећи начин:

Р.б.
1.

Понуђач
ЛОВО ПРОМЕТ ДОО НИШ

„ понуђена цена“
у динарима без ПДВ-а
313.275,00 динара без
ПДВ-а, односно 356.

На основу извршене стручне оцене понуда, примењујући критеријум „економски
најповољнија понуда 100% цена“, у складу са чланом 141. и 145. Закона о јавним
набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 91/2019) комисија је предложила да се у јавној набавци
добара – Набавка рибе за потребе Предшколске установе „Сунце“ у Куршумлији, ЈН
0005/-2022 уговор додели . понуђачу:
ЛОВО ПРОМЕТ ДОО , Стевана Синђелића бр. 36, 18211 Трупале Ниш, ПИБ
100619380, број рачуна 160-8953-86 код Интеза банке као најповољнијем понуђачу у
укупном износу по обрасцу понуде 313.275,00 динара без ПДВ – а, односно 356.790,00
са ПДВ – ом .
1. Сходно члану 146 став 1. ЗЈН Наручилац је прихватио предлог комисије за јавне
набавке и донео Одлуку о додели уговора којом се уговори о јавној набавци у овом
поступку додељује понуђачу :
ЛОВО ПРОМЕТ ДОО , Стевана Синђелића бр. 36., 18211 Трупале Ниш, ПИБ
100619380, број рачуна 160-8953-86 код Интеза банке као најповољнијем
понуђачу.
Наручилац је дужан да одлуку о додели уговора објави на Порталу јавних
набавки у року од три дана од дана доношења.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке понуђач може, поднети захтев за заштиту права Републичкој
комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки у року од десет дана од
дана пријема исте.

Израдила: Гордана Стефановић дипл. правник
ДИРЕКТОР
Предшколске установе „Сунце“
Марија Пећаранин
________________________________

