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Основна и средња школа „9. Мај“ 

Зрењанин, Народне омладине 16  

ПИБ: 100903595 

Број: 511 

Дана: 02.04.2015. године 

 

 

На основу члана 108. став 1. Закона о јавним набавкама  („Сл. Гласник РС“ број 124/12, 

14/15) и Извештаја о стручној оцени понуда број 510 од 02.04.2015. године који је сачинила 

Комисија за јавну набавку добара – намирница и прехрамбених производа за школску кухињу, 

обликовану у две партије, у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење 

понуда, по обавештењу број 464 од 27.03.2015. године, директорка Наручиоца: Основна и средња 

школа „9.МАЈ'' Зрењанин, Народне омладине 16, дана 02.04.2015.године доноси 

 

О  Д  Л  У  К  У 

О ДОДЕЛИ УГОВОРА 
 

Додељује се уговор за јавну набавку добара – намирница и прехрамбених производа за 

школску кухињу, обликовану у две партије у преговарачком поступку без објављивања позива за 

подношење понуда, по обавештењу број 464 од 27.03.2015. године, објављеном на Порталу 

јавних набавки www.portal.ujn.gov.rs и на интернет страници www.9majzr.edu.rs дана 27.03.2015. 

године, за партију 1. Пилеће месо и прерађевине од пилећег меса, понуђачу „Про-мес“ д.о.о, 

Слободана Перића 63/а, 23272 Нови Бечеј чија је понуда прихватљива, са понуђеном ценом од 

197.900,00 динара без ПДВ-а што са ПДВ-ом износи 226.780,00 динара, са роком важења понуде 

од 30 дана од дана отварања понуда, роком плаћања 45 дана од дана испостављања фактуре и 

роком испоруке од 1 дан од дана требовања. 

Уговор за предметну партију важиће до окончања отвореног поступка. 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 

Наручилац: Основна и средња школа „9. Мај“ Зрењанин, Народне омладине бр. 16. 
 

Врста наручиоца: O бразовна установа (корисник буџетских средстава)  
 

Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову примену: 

Наручилац  је покренуо преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда 

из разлога наведених у члану 36. став 1. тачка 3) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 

124/12 и 14/15), а на основу позитивног мишљења Управе за јавне набавке бр. 404-02-798/15 од 

24.03.2015. године да су испуњени услови за примену преговарачког поступка без објављивања позива 

за подношење понуда бр. ЈН I-4/2015 , а због немогућности да се реализује уговор потписан 13.05.2014. 

године после спроведеног отвореног поступка. 
 

Назив и адреса лица којима је наручилац послао путем електронске поште позив за 

подношење понуда: 

1) „GO M EX“, д.о.о, Милетићева 27А, 23000 Зрењанин 

2) „Про-мес“ д.о.о, Слободана Перића 63/а, 23272 Нови Бечеј 

3) „ББ Траде“ д.о.о, ул. Трг ослобођења бб, 23210 Житиште 

 

Поступак отварања понуда вођен је у просторијама Наручиоца, Народне омладине бр. 16, 

Зрењанин, дана 02.04.2015. године са почетком у  09:05 часова, од стране комисије за јавну 

набавку, формиране Решењем о образовању комисије број 463 од 27.03.2015. године, у следећем 

саставу: 
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            1. Владимир Радишић, помоћник директора, председник комисије; 

            2. Нада Балаћ Јовановић, секретар школе, члан комисије; 

            3. Душан Милошевић, координатор практичне наставе, члан комисије. 
 

 

Предмет јавне набавке: Набавка добара – Намирнице и прехрамбени производи за школску 

кухињу, обликовану у две партије и то: 

• Партија 1. Пилеће месо и прерађевине од пилећег меса 

• Партија 2. Смрзнуто и конзервирано воће и поврће 

 

Назив и ознака из Општег речника набавки: 15000000 – Храна, пиће, дуван и сродни 

производи, а по партијама: 

• Партија 1. Пилеће месо и прерађевине од пилећег меса............... 15112130  – Пилеће месо 

• Партија 2. Смрзнуто и конзервирано воће и поврће....................... 15331170 – Смрзнуто поврће 

 

Процењена вредност: 360.000,00 динара без ПДВ-а, а по партијама:  

Партија  1. Пилеће месо и прерађевине од пилећег меса  ............. 300.000,00 динара 

Партија  2. Смрзнуто и конзервирано воће и поврће  ...................... 60.000,00 динара 

 

Основни подаци о понуђачима: 

Благовремено, тј. до  02.04.2015. године, до 09:00 часова, примљене су понуде следећих 

понуђача по партијама и по наведеном редоследу: 
 

Ред. 

бр. 

Број под којим је 

понуда заведена 
Назив или шифра понуђача 

Датум 

пријема 

понуде 

Време 

пријема 

понуде 

ПАРТИЈА 1. ПИЛЕЋЕ МЕСО И ПРЕРАЂЕВИНЕ ОД ПИЛЕЋЕГ МЕСА  

1. 498 

„Про-мес“, д.о.о. 

23372 Нови Бечеј  

Слободана Перића 63/а 

01.04.2015. 10:03 

2. 505 

„GOMEX“, д.о.о 

 23000 Зрењанин 

Милетићева 27А 

02.04.2015. 08:09 

ПАРТИЈА 2. СМРЗНУТО И КОНЗЕРВИРАНО ВОЋЕ И ПОВРЋЕ 

није запримљена ниједна понуда 

Неблаговремених понуда (понуде које су достављене после рока за достављање понуда): 

Нема 
 

Поступак отварања понуда спроведен је дана 02.04.2015. године, од 09:05 до 09:35 часова, о 

чему је сачињен Записник о отварању понуда број 507 од 02.04.2015. године. Поступку 

преговарања приступило се одмах након завршеног поступка отварања понуда о чему је такође 

сачињен Записник о преговарању, број 508 од 02.04.2015. године. 

 

Комисија је спровела поступак прегледа и оцене понуда и дана 02.04.2015. године сачинила 

Извештај о стручној оцени понуда. 

 

У поступку прегледа понуда Комисија је утврдила следеће: 

Рок важења понуде обавезно се наводи у понуди и не може бити краћи од 30 дана од дана 

отварањапонуда. 

Рок испоруке: не може бити дужи од  2 дана од дана требовања.  

Рок и начин плаћања: Плаћање је динарско. Минимални рок плаћања је 30, а маскималан је 

45 календарских дана 

 Критеријум предвиђен конкурсном документацијом je најнижа понуђена цена. 
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 Уколико након стручне оцене достављених понуда, две или више прихватљивих понуда буду 

имале исту цену за предметна добра који су садржани у понуди, предност ће имати понуда оног 

понуђача који је понудио дужи рок плаћања. Уколико постоје две или више понуда са једнаком 

понуђеном ценом и истим роком плаћања, предност ће имати она понуда која је прва 

приспела на адресу Наручиоца.  

Поступак преговарања спроводи се у Зрењанину, улица Народне омладине број 16. у 

канцеларији директора школе, дана 02.04.2015. године одмах по завршеном поступку отварања 

понуда у 09:35 часова. 

Констатује се да представници понуђача нису приступили поступку преговарања. Предмет 

преговарања је укупна понуђена цена, за сваку партију посебно. 
 

 

. 

Понуде које су одбијене, разлоге за њихово одбијање и понуђену цену тих понуда:  нема 
  

Прибављене су следеће понуде: 

1) Назив или шифра понуђача:  

„Про-мес“, д.о.о, 23372 Нови Бечеј, Слободана Перића 63/а 

Број под којим је понуда заведена:  498 од 01.04.2015. 

Понуђена цена:  197.900,00  дин без ПДВ-а, а са ПДВ-ом  226.780,00 дин 

Рок важења понуде: 30 дана од дана отварања понуда 

Рок испоруке:  1 дан од дана требовања 

Рок плаћања: 45 дана од дана испостављања фактуре 

Понуда испуњава све услове из Закона о јавним набавкама и Конкурсне документације. 

Комисија констатује да је понуда понуђача „Про-мес“, д.о.о, 23372 Нови Бечеј, Слободана Перића 

63/а заведена код Наручиоца под бројем  498 од 01.04.2015. – прихватљива. 

Након спроведеног поступка  прегледа и оцене понуда, Комисија је извршила рачунску 

контролу достављене понуде и констатовала да је понуда рачунски исправна. 

 Комисија је такође констатовала да понуђене цене нису веће од упоредивих тржишних 

цена. 

Taкође се констатује да је понуда понуђача „Про-мес“, д.о.о, 23372 Нови Бечеј, Слободана 

Перића 63/а, одговарајућа и прихватљива и да су то коначне цене јер овлашћено лице понуђача 

није приступило поступку преговарања и  није се наставио други круг преговарачког поступка 

усменим изјашњавањем. 

 

2) Назив или шифра понуђача:  

„GOMEX“, д.о.о., д.о.о. 23000 Зрењанин, Милетићева 27А 

Број под којим је понуда заведена:  505 од 02.04.2015. 

Понуђена цена:  226.474,60  дин без ПДВ-а, а са ПДВ-ом 258.861,40 дин 

Рок важења понуде: 30 дана од дана отварања понуда 

Рок испоруке:  2 дана од дана требовања 

Рок плаћања:  45 дана од дана испостављања фактуре 

 

Понуда испуњава све услове из Закона о јавним набавкама и Конкурсне документације. 

Комисија констатује да је понуда понуђача „GOMEX“, д.о.о.  23000 Зрењанин, Милетићева 27А, 

заведена код Наручиоца под бројем  505 од 02.04.2015. – прихватљива. 

Након спроведеног поступка  прегледа и оцене понуда, Комисија је извршила рачунску 

контролу достављене понуде и констатовала да је понуда рачунски исправна. 

 Комисија је такође констатовала да понуђене цене нису веће од упоредивих тржишних 

цена. 

Taкође се констатује да је понуда понуђача „Gomex“д.о.о. 23000 Зрењанин, Милетићева 

27А, одговарајућа и прихватљива и да су то коначне цене јер овлашћено лице понуђача није 

приступило поступку преговарања и  није се наставио други круг преговарачког поступка усменим 

изјашњавањем. 

На основу свеобухватне и стручне оцене понуда, а применом критеријума најниже 

понуђене цене, извршено је рангирање свих прихватљивих понуда и сачињена је следећа ранг 

листа: 
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Jавна набавка добара – намирница и прехрамбених производа за школску кухињу, бр. ЈН I-4/2015  

за Партију 1. ПИЛЕЋЕ МЕСО И ПРЕРАЂЕВИНЕ ОД ПИЛЕЋЕГ МЕСА 

Назив понуђача 
број под којим је 

понуда заведена 

Укупна понуђена 

цена без ПДВ-а 

Укупна понуђена 

цена са ПДВ-ом 

1. 
„Про-мес“, д.о.о, 23372 Нови Бечеј, 

Слободана Перића 63/а 

498 од 

01.04.2015. 
197.900,00дин 226.780,00 дин 

2.  
„GOMEX“, д.о.о., д.о.о. 23000 

Зрењанин, Милетићева 27А 

505 од 

02.04.2015. 
226.474,60 дин 258.861,40 дин 

 

 
 

Комисија је предложила Наручиоцу да донесе одлуку о додели уговора и закључи уговор о 

набавци намирница и прехрамбених производа из Партије 1. Пилеће месо и прерађевине од 

пилећег меса, са понуђачем „Про-мес“, д.о.о, 23372 Нови Бечеј, Слободана Перића 63/а, по 

понуђеној цени од 197.900,00 динара без ПДВ-а, а са ПДВ-ом  226.780,00 динара, роком  важења 

понуде од 30 од дана отварања, роком испоруке од  1 дан од дана требовања и роком плаћања 45 

дана од дана испостављања фактуре  

На основу изнетог одлучено је као у диспозитиву. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове одлуке може се поднети захтев за заштиту 

права у року од 10 дана од дана објављивања одлуке о додели уговора на порталу јавних набавки. 

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних 

набавки, а предаје се Наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено 

доставља Републичкој комисији.  

 

Одлуку доставити: 

1)  Понуђачима: 

- „Про-мес“, д.о.о, 23372 Нови Бечеј, Слободана Перића 63/а 

- „GOMEX“,д.о.о. 23000 Зрењанин, Милетићева 27А 

2)  Комисији за јавну набавку 

3)  Архиви 

 

 

 

 

 

                                                     Директорка школе 
 

                                             ____________________ 

                       Олушки Снежана 

 

 

 

 


