ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ЗА ДЕЦУ “БАМБИ” БАЧКА ТОПОЛА
Бачка Топола, Дунавска бр. 8.
Тел: 024 711-148
Дана: 23.01. 2017.
Број ЈН: 2/2016
Дел. број: 43-21/37-17
У складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” 124/2012, 14/2015 и 68/2015)
на основу Извештаја о стручној оцени понуда по ЈН ДОБАРА – набавка хране, пића и сродних производа
бр. 2/2016, дел. бр. 34-21/30-17 од 18.01.2017. године и Допуне Извештаја о стручној оцени понуда по ЈН
ДОБАРА – набавка хране, пића и сродних производа бр. 2/2016, дел. бр. 42-21/36-17 од 20.01.2017.
године, директор доноси

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОР А
ПО ЈАВ НОЈ НАБАВ ЦИ ДОБАР А – набавка х ране, пића и сродних производа
БР . 2/ 2016
Уговори за набавку добара - ЈН 2/2016 набавка хране пића и сродних производа, обликована по
партијама од 1-5 се додељује следећим понуђачима:
1)
2)
3)
4)
5)

ПБР „БУРЕКЏИНИЦА“ Јулијана Шимоњи пр., Мали Иђош М. Тита 47, партију бр. 1 - ХЛЕБНИ ПРОИЗВОДИ,
СВЕЖА ПЕЦИВА И КОЛАЧИ понуђена цена 791.000,00 дин. без и са ПДВ (није у систему ПДВ)
СЗТР „МЛЕКОБЕЛ НОВО МИЛОШЕВО“ НОВО МИЛОШЕВО, М.Тита 43 , партија бр. 2 - МЛЕКО И МЛЕЧНИ
ПРОИЗВОДИ – понуђена цена 757.450,00 без ПДВ и 862.620,00 са ПДВ;
„БИГ ТРАДЕ“ ДОО Нови Сад Аркадија Варађанина бр.5, партија бр. 3 - СВИЊСКО, ЈУНЕЋЕ И ПИЛЕЋЕ
МЕСО – понуђена цена 1.136.250,00 дин. без ПДВ и 1.292.000,00 дин. са ПДВ;
„СЕЛЕКТА“ ДОО Нови Сад, Клисански пут бр. 134, партија бр. 4 - ВОЋЕ, ПОВРЋЕ И СРОДНИ ПРОИЗВОДИ
– понуђена цена 1.258.700,00 дин. без ПДВ и 1.433.920,00 дин. са ПДВ
„СЕЛЕКТА“ ДОО Нови Сад, Клисански пут бр. 134, партија бр. 5 - РАЗНИ ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ –
понуђена цена 1.045.495,00 дин. без ПДВ и 1.227.522,00 дин. са ПДВ.

Закључење уговора – најкасније у року од 8 дана по истеку рока за подношење захтева за заштиту права из члана
149. Закона на једну годину од дана потписивања уговора.

ОБРАЗЛОЖ ЕЊЕ
1. Предмет ЈН - добра: јавна набавка х ране, пића и сродних производа за 2017. годину
- Назив и шифра из општег речника: обликована по партијама од 1 до 5.
партија 1. 15810000 – ХЛЕБНИ ПРОИЗВОДИ, СВЕЖА ПЕЦИВА И КОЛАЧИ – процењена вредност – 622.280,00 дин.
без ПДВ

партија 2. 15500000 – МЛЕКО И МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ - процењена вредност – 946.827,00 дин. без ПДВ
партија 3. 15100000 – СВИЊСКО, ЈУНЕЋЕ И ПИЛЕЋЕ МЕСО - процењена вредност –1.623.435,00 дин. без ПДВ

15113000 – свињетина
15112130 - пилеће месо
15111000 – говеђе месо (јунетина и телетина)
15131100 – производи од меса за кобасице
15131220 – сланина
15131130 - кобасице
15131200 – сушено, усољено, димљено и зачињено месо
партија 4. 15300000 – ВОЋЕ, ПОВРЋЕ И СРОДНИ ПРОИЗВОДИ – процењена вредност – 1.361.181,60 дин. без ПДВ
15320000 – сокови од воћа и поврћа
15330000 – прерађено воће и поврће
15331000 – прерађено поврће
15332000 – прерађено воће и језграсто воће
партија 5. 15800000 – РАЗНИ ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ– процењена вредност – 1.375.311,71 дин. без. ПДВ
15200000 – ПРИПРЕМЉЕНА И КОНЗЕРВИСАНА РИБА
15400000 – ЖИВОТИЊСКА ИЛИ БИЉНА УЉА И МАСТ

15131230 – салама
15131310 – паштета
15131500 – производи од живинског меса
15131700 – месне прерађевине

- Обликована по партијама: да, 5 партија
2.

Подаци из плана ЈН:
- Износ планираних средстава: 5.950.000,00 динара без ПДВ, односно 7.000.000,00 динара са ПДВ.

- Конто: 426823
- Врста поступка: отворени поступак
- Датум покретања поступка: 06.12.2017.
- Оквирни датум закључења уговора: најкасније у року од 8 дана по истеку рока за подношење захтева

за заштиту права из члана 149 Закона о јавним набавкама.
3.

Процењена вредност: 5.925.035,31 дин. без ПДВ

4. Рок за давање понуда по конкурсној документацији: 09.01.2017., а по измењеној конкурсној документацији и
обавештењу од 05.01.2017. године рок за достављање понуда је продужен до 13.01.2017. до 12 часова.
5.
Број понуђача и основни подаци о понуђачима: На тендер се јавило 7 понуђача.
Пријавили су се следећи понуђачи:
2) СЗТР „МЛЕКОБЕЛ НОВО МИЛОШЕВО“ НОВО МИЛОШЕВО, М.Тита 43 , дел. бр. 5-21/5-17 од
06.01.2017 у 10,43 и допуна понуде дел. бр. 14-21/14-17 од 11.01.2017. у 10,30 часова, партија бр. 2 МЛЕКО И МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ – понуђена цена 757.450,00 без ПДВ и 862.620,00 са ПДВ;
3)

ГРУПА „УНИВЕРЕХПОРТ - ТРГОПРОМЕТ“ СУБОТИЦА, Сегедински пут 80, дел. бр. 13-21/13-17 од
11.01.2017 у 10,25 часова,
партија бр. 2 - МЛЕКО И МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ – понуђена цена 948.673,95 дин. без ПДВ И
1.075.016,38 дин. са ПДВ,
партија бр. 4 - ВОЋЕ, ПОВРЋЕ И СРОДНИ ПРОИЗВОДИ – понуђена цена 1.312.922,42 дин. без ПДВ и
1.500.115,85 дин. са ПДВ,
партија бр. 5 - РАЗНИ ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ – понуђена цена 1.170.335,56 дин. без ПДВ и
1.374.201,80 дин. са ПДВ;

4)

„БИГ ТРАДЕ“ ДОО Нови Сад Аркадија Варађанина бр.5, дел. бр. 21-21/19-17 од 13.01.2017. у 7,50
часова, партија бр. 3 - СВИЊСКО, ЈУНЕЋЕ И ПИЛЕЋЕ МЕСО – понуђена цена 1.136.250,00 дин. без
ПДВ и 1.292.000,00 дин. са ПДВ;

5)

ЗТУР „БИГ ЧИК“ Норберт Фејеш предузетник, Мали Иђош, Тополски пут 51, дел. бр. 23-21/21-17 од
13.01.2017. у 8,45 часова, партија бр. 3 - СВИЊСКО, ЈУНЕЋЕ И ПИЛЕЋЕ МЕСО – понуђена цена
1.187.900,00 дин. без ПДВ и 1.351.680,00 дин. са ПДВ;

6)

ПБР „БУРЕКЏИНИЦА“ Јулијана Шимоњи пр., Мали Иђош М. Тита 47, дел. бр. 26-21/24-17 од 13.01.2017
у 11,20 часова, партија бр. 1 - ХЛЕБНИ ПРОИЗВОДИ, СВЕЖА ПЕЦИВА И КОЛАЧИ – понуђена цена
791.000,00 дин. без и са ПДВ (није у систему ПДВ)

7)

„СЕЛЕКТА“ ДОО Нови Сад, Клисански пут бр. 134, дел. бр. 27-21/25-17 од 13.01.2017. у 11,25 часова
-

8)

партија бр. 1 - ХЛЕБНИ ПРОИЗВОДИ, СВЕЖА ПЕЦИВА И КОЛАЧИ – понуђена цена 986.070,00 дин.
без ПДВ и 1.110.109,00 са ПДВ,
партија бр. 2 - МЛЕКО И МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ – понуђена цена 808.560,00 без ПДВ и 918.756,00 са
ПДВ
партија бр. 3 - СВИЊСКО, ЈУНЕЋЕ И ПИЛЕЋЕ МЕСО – понуђена цена 1.334.400,00 без ПДВ и
1.496.580,00 дин са ПДВ,
партија бр. 4 - ВОЋЕ, ПОВРЋЕ И СРОДНИ ПРОИЗВОДИ – понуђена цена 1.258.700,00 дин. без ПДВ и
1.433.920,00 дин. са ПДВ
партија бр. 5 - РАЗНИ ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ – понуђена цена 1.045.495,00 дин. без ПДВ и
1.227.522,00 дин. са ПДВ.

„СМАРТДИРЕКТ“ ДОО Бачка Топола, 1. Мај 25, дел. бр. 28-21/26-17 од 13.01.2017. у 11,50 часова

6.

партија бр. 3 - СВИЊСКО, ЈУНЕЋЕ И ПИЛЕЋЕ МЕСО – понуђена цена 1.599.650,00 дин. без ПДВ и
1.868.980,00 дин. са ПДВ.
партија бр. 4 - ВОЋЕ, ПОВРЋЕ И СРОДНИ ПРОИЗВОДИ – понуђена цена 1.190.166,10 без ПДВ и
1.364.738,38 дин. са ПДВ
партија бр. 5 - РАЗНИ ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ – понуђена цена 1.265.922,30 дин. без ПДВ и
1.494.252,08 са ПДВ

Понуде које су одбијене и разлози:

Комисија је 17.01. и 18.01.2017. године извршила преглед документације, те утврдила да понуђач „СМАРТДИРЕКТ“
ДОО Бачка Топола, 1. Мај 25 није доставио комплетну документацију у складу са изменама Конкурсне
документације која је објављена на Порталу УЈН дана 05.01.2017. године и сајту ПУ „Бамби“ Бачка Топола и чланом
75.-78. Закона о јавним набавкама.
Наиме у изменама Конкурсне документације објављен је измењени образац 5 (образац изјаве понуђача о
испуњености обавезних и додатних услова за учешће у поступку јавне набавке – чл. 75 и 76. ЗЈН.) који наведени
понуђач није доставио, нити је доставио комплетне доказе који су били наведени у у конкурсној документацији
(чл.106. став 1. тачка 1) и 2) ЗЈН).
Из наведеног разлога, у складу са чланом 106. став 1. тачка 1) и 2) ЗЈН комисија је мишљења да наведену понуду
треба одбити.
Након прегледа понуде понуђача ПБР „БУРЕКЏИНИЦА“ Јулијана Шимоњи пр., Мали Иђош М. Тита 47, који је према
конкурсној документацији поднео понуду за партију 1 - ХЛЕБНИ ПРОИЗВОДИ, СВЕЖА ПЕЦИВА И КОЛАЧИ, комисија је
констатовала да је потребно тражити да достави оверену фотокопију или оригинал на увид сертификат о примени
„HACCP“ за производњу и продају хлебаних производа, свежих пецива и колача. Захтев за доставу документације је
упућен 17.01.2017. године путем маила који је у прилогу извештаја комисије. Понуђач је дужан доставити
документацију у року од 5 дана од дана пријема обавештења. Уколико не достави доказ у назначеном року понуда
понуђача ће, у складу са конкурсном документацијом и чланом 79. став 4. Закона о јавним набавкама, бити одбијена
као неприхватљива.
Комисија је констатовала да су за партију 1 пристигле две понуде и да су обе изнад процењене вредности из
конкурсне документације. Упоређивањем понуђених цена са тржишним ценама, комисија је констатовала да цене
производа не одступају од тржишних цена.
Комисија је извршила рачунску контролу понуда. Провером је утврђено да су све понуда рачунски исправне.
Наручилац је оценио понуде према следећим критеријумима : најнижа понуђена цена.
На основу критеријума, за одговарајуће и прихватљиве понуде за партију 2, 3, 4 и 5 понуђачи са најниже понуђеним
ценама који испуњавају све услове из конкурсне документације су:
1)
2)
3)
4)

СЗТР „МЛЕКОБЕЛ НОВО МИЛОШЕВО“ НОВО МИЛОШЕВО, М.Тита 43 , партија бр. 2 - МЛЕКО И
МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ – понуђена цена 757.450,00 без ПДВ и 862.620,00 са ПДВ;
„БИГ ТРАДЕ“ ДОО Нови Сад Аркадија Варађанина бр.5, партија бр. 3 - СВИЊСКО, ЈУНЕЋЕ И ПИЛЕЋЕ
МЕСО – понуђена цена 1.136.250,00 дин. без ПДВ и 1.292.000,00 дин. са ПДВ;
„СЕЛЕКТА“ ДОО Нови Сад, Клисански пут бр. 134, партија бр. 4 - ВОЋЕ, ПОВРЋЕ И СРОДНИ
ПРОИЗВОДИ – понуђена цена 1.258.700,00 дин. без ПДВ и 1.433.920,00 дин. са ПДВ
„СЕЛЕКТА“ ДОО Нови Сад, Клисански пут бр. 134, партија бр. 5 - РАЗНИ ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ –
понуђена цена 1.045.495,00 дин. без ПДВ и 1.227.522,00 дин. са ПДВ.

Комисија предлаже да се уговор додели понуђачима са најповољније понуђеном ценом, за
1)
2)
3)
4)

СЗТР „МЛЕКОБЕЛ НОВО МИЛОШЕВО“ НОВО МИЛОШЕВО, М.Тита 43 , партија бр. 2 - МЛЕКО И
МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ – понуђена цена 757.450,00 без ПДВ и 862.620,00 са ПДВ;
„БИГ ТРАДЕ“ ДОО Нови Сад Аркадија Варађанина бр.5, партија бр. 3 - СВИЊСКО, ЈУНЕЋЕ И ПИЛЕЋЕ
МЕСО – понуђена цена 1.136.250,00 дин. без ПДВ и 1.292.000,00 дин. са ПДВ;
„СЕЛЕКТА“ ДОО Нови Сад, Клисански пут бр. 134, партија бр. 4 - ВОЋЕ, ПОВРЋЕ И СРОДНИ
ПРОИЗВОДИ – понуђена цена 1.258.700,00 дин. без ПДВ и 1.433.920,00 дин. са ПДВ
„СЕЛЕКТА“ ДОО Нови Сад, Клисански пут бр. 134, партија бр. 5 - РАЗНИ ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ –
понуђена цена 1.045.495,00 дин. без ПДВ и 1.227.522,00 дин. са ПДВ.

Поступак отварања понуда је спроведен у просторијама Наручиоца, дана 13.01.2016.године.
Извештај комисије је урађен 18.01.2017. године.
Допуна извештаја комисије је спроведена након достављања доказа од стране ПБР „БУРЕКЏИНИЦА“ Јулијана
Шимоњи пр., Мали Иђош М. Тита 47.

Комисија за јавну набавку бр. 2/2016 је дана 20.01.2017. године извршила допуну прегледа
документације код понуђача ПБР „БУРЕКЏИНИЦА“ Јулијана Шимоњи пр., Мали Иђош М. Тита 47, партија бр. 1 ХЛЕБНИ ПРОИЗВОДИ, СВЕЖА ПЕЦИВА И КОЛАЧИ.

Комисија је констатовала да je понуђач ПБР „БУРЕКЏИНИЦА“ Јулијана Шимоњи пр., Мали Иђош -- у року од 5
дана од дана позива наручиоца , лично дошао у просторије наручиоца дана 20.01.2017. године и донео
на увид оригинал сертификат о поседовању HACCP - a . Комисија је фотокопију приказаног сертификата
HACCP – a приложила уз осталу документацију. Такође је констатовано да исти испуњава услов у погледу
висине понуђене цене која је већа од процењене вредности наручиоца за наведену партију, али у складу
са чланом 107. ЗЈН иста није већа од упоредиве тржишне цене и све понуђене цене за наведену партију у
одговарајућим понудама су веће од процењене вредности јавне набавке.
На основу критеријума, ПБР „БУРЕКЏИНИЦА“ Јулијана Шимоњи пр., Мали Иђош М. Тита 47, партија бр. 1 - ХЛЕБНИ
ПРОИЗВОДИ, СВЕЖА ПЕЦИВА И КОЛАЧИ испуњава све услове из конкурсне документације са понуђеном најнижом
ценом према критеријуму за доделу уговора „најнижа понуђена цена.“
Комисија је предложила да се за партију бр. 1 - ХЛЕБНИ ПРОИЗВОДИ, СВЕЖА ПЕЦИВА И КОЛАЧИ уговор додели
понуђачу: ПБР „БУРЕКЏИНИЦА“ Јулијана Шимоњи пр., Мали Иђош М. Тита 47
Уговори се закључују на једну годину од дана потписивања уговора.
Допуна извештаја комисије је урађена 20.01.2017. године.

У складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” 124/2012, 14/2015 и
68/2015), на основу Извештаја о стручној оцени понуда по ЈН ДОБАРА – набавка хране, пића и сродних
производа бр. 2/2016, дел. бр. 34-21/30-17 од 18.01.2017. године и Допуне Извештаја о стручној оцени
понуда по ЈН ДОБАРА – набавка хране, пића и сродних производа бр. 2/2016, дел. бр.42-21/36-17 од
20.01.2017. године , директор је донео одлуку како гласи у диспозитиву.
ДИРЕКТОР
___________________
Фењсароши Фекете Тимеа

Поука о правном леку:

Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од 10 (десет) дана од дана
објаве одлуке на Порталу управе за јавне набавке и сајту ПУ БАМБИ Бачка Топола.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

