
                                                                                                                             

Наручилац 

Специјална болница за интерне 

болести Врњачка Бања 

 

Адреса 8.Марта 12 

 

Место Врњачка Бања 

 

Број одлуке 141/17 

 

Датум 03.04.2017.год. 

 
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 
68/15) директор “Специјалне болнице за интерне болести Врњачка Бања” Врњачка Бања, 
доноси: 
                                                    ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА    
                                           у поступку јавне набавке мале вредности 
                                                           намирница за кухињу 
 
Уговор се додељује понуђачима: 
-партија I- “Milk house” d.o.o. Ниш, заводни број понуде 130/17 од 24.03.2017.год.; 
-партија II -“Omega” d.o.o. Ново Село, заводни број понуде 122/17 од  17.03.2017.године; 
-партија III-„PTUR “San” Крушевац , ул. Дринска 48, заводни број понуде 128/17 од 
23.03.2017.године. 
                                                                        ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 
Наручилац је дана  10.03.2017.год. донео одлуку  број  114/17 о покретању поступка јавне 
набавке мале вредности за набавку намирница за кухињу. 
Позив за подношење  понуда и конкурсна документација објављени су на Порталу  јавних 
набавки и интернет страници наручиоца дана  14.03.2017.год. 
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспеле су: 
-за партију I – три понуде; 
-за партију II–две понуде; 
-за партију III–једна понуда. 
Након отварања понуда,  Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда  
и сачинила Извештај о истом. 
У  Извештају о стручној оцени понуда  бр.  140/17 од    31.03.2017.год.,  Комисија за јавну 
набавку  је констатовала следеће: 
 

1) Предмет јавне набавке: добра 
2) Процењена вредност јавне набавке: 

 
Предмет јавне набавке 

Намирнице за кухињу 
Ознака:15511000,15551300, 
15831000, 03000000 

 
Редни број јавне набавке 12/17 

Процењена вредност јавне набавке  
(без ПДВ-а) 

588.250,00 дин 

Процењена вредност јавне набавке 
(без ПДВ-а) за партију I 

289.750,00 дин 



Процењена вредност јавне набавке 
(без ПДВ-а) за партију II 

18.500,00 дин 

Процењена вредност јавне набавке 
(без ПДВ-а) за партију III 

280.000,00 дин 

Вредност уговора о јавној набавци  
(без ПДВ-а) за партију I 

266.300,00 дин. 

Вредност уговора о јавној набавци  
(без ПДВ-а) за партију II 

                     15.200,00 дин 

Вредност уговора о јавној набавци  
(без ПДВ-а) за партију III 

275.900,00 дин 

Вредност уговора о јавној набавци  
(са ПДВ-ом) за партију I 

 

292.930,00 дин. 

Вредност уговора о јавној набавци  
(са ПДВ-ом) за партију II 

16.720,00 дин 

Вредност уговора о јавној набавци  
(са ПДВ-ом) за партију III 

303.490,00 дин 

 

3) Основни подаци о понуђачима: 

Р.б. Назив име/понуђача 

Заводни број 

понуде 

Датум 

пријема 

понуде 

1. “Omega” d.o.o. Ново Село, ПИБ:100919421, МБ:07369727,  

тел: 036/631-600        122/17 
17.03.2017. 

2. 
“Finagro” d.o.o. Рашка, ул.Старовласовска бб, ПИБ: 

101796686, МБ: 07667825, тел: 036/732-510 

126/17 22.03.2017. 

3. 
PTUR “San” Крушевац, ул.Дринска  48, ПИБ: 102750193,  

МБ:55784566,  тел:037/457-634 

128/17 23.03.2017. 

4. “Milk house” d.o.o. Ниш, ул.Топонички пут бб, 

 ПИБ: 108795831, МБ: 21069205, тел:018/4583-563 

130/17 
24.03.2017. 

 

4) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене, разлози за њихово 
одбијање и понуђана цена тих понуде:   
 

      Назив/име  
       понуђача 

Заводни 
 број 

    Понуђена  
 цена без ПДВ-а 

Разлози за одбијање понуде 

PTUR “San”  

Крушевац 

128/17 Партија II-18.544,00 дин. 
 

Понуда понуђача за партију II је 
неприхватљива јер прелазе износ 
процењене вредности предмета 
набавке наведене партије. 

“Finagro” d.o.o. 

Рашка 

130/17 Партија I-258.500,00 дин. 
 

Понуда понуђача за партију  I је 
неприхватљива и неодговарајућа јер 
конкурсна документација није 
достављена у складу са захтевом  
наручиоца односно  није достављен 
прилог број 5.2.–Образац понуђене 
цене са упутством како да се попуни  
и прилог број 8.-Изјава о врсти 
финансијске гаранције. 

 
 



         Неблаговремене понде:  / 
 

5) Критеријум за оцењивање понуде је  најнижа понуђена цена. 
 а) Ранг листа понуђача у случају примене критеријума најнижа понуђена цена: 

 
Партија I–Млеко и јогурт 

Р.б. Назив/име понуђача Понуђена цена (без ПДВ-а) 

 1. PTUR “San” Крушевац 277.140,00 дин. 

2. “Milk house” d.o.o. Ниш 266.300,00 дин. 

 
Партија II–Шећер 

Р.б. Назив/име понуђача Понуђена цена (без ПДВ-а) 

 1.  “Omega” d.o.o. Ново Село                                15.200,00 дин. 

 
Партија III–Пољопривредни производи 

Р.б. Назив/име понуђача Понуђена цена (без ПДВ-а) 

 1. PTUR “San” Крушевац                                    275.900,00 дин. 

 
6) Називи понуђача којима се додељују уговори: 

    Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Koмисије за јавну набавку о додели 
уговора и нa законског овлашћења донета је одлука да се уговор додељује понуђачима: 
-партија I- “Milk house” d.o.o. Ниш, заводни број понуде 130/17 од 24.03.2017.год.; 
-партија II-“Omega” d.o.o. Ново Село, заводни број понуде 122/17 од  17.03.2017.године; 
-партија III-„PTUR “San” Крушевац , ул.Дринска 48, заводни број понуде 128/17 од 
23.03.2017.године. 
 
 
 
   ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  
Против ове одлуке понуђач може  
поднети захтев за заштиту права  
у року од 5 дана од дана објављивања  
одлуке на Порталу јавних набавки 
                                                                                                                                  Директор 
                                                                                                             Специјалне болнице за интерне 
                                                                                                                       болести Врњачка Бања 
                                                                                                                
                                                                                                                   ______________________ 
                                                                                                        Слађана Брковић, дипл.економиста 

 

 
 



 

 


