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ОСНОВНА ШКОЛА „МИЛАН РАКИЋ“ 

Место: Мионица 

Ул. Кнеза Грбовића бр. 31 

Деловодни број: 02-820 

Датум:  28. 08. 2017. год. 

 

 

 

 

 На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС“ број 

124/12, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја комисије о стручној оцени понуда бр. 02-817 од  

25. 08.  2017. године, доноси се 

 

 

О Д Л У К А 

о додели уговора   

 

 

 У јавној набавци добара број 05/2017 – набавка намирница за ђачку ужину 

Уговор о јавној набавци добара - набавка намирница за ђачку ужину додељује се 

понуђачу  „ДУЊА Д“ д.о.о. из Мионице, улица Војводе Мишића број 73, 14242 

Мионица, ПИБ:  101392305 матични број: 17100645, понуда заведена код понуђача под 

бројем  2/2017 од 21. 08. 2017. године. 

 

Образложење 

 

 На основу Одлуке о покретању јавне набавке  број  02-729 од 02. 08. 2017. године, 

спроведен је поступак доделе уговора о јавној набавци добара у поступку мале 

вредности, на основу чл. 31. и 39. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник 

Републике Србије", бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015 ). 

 

 

А. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ:  

 

1. Назив наручиоца: Основна школа „Милан Ракић“ из Мионице 

2. Адреса наручиоца: место: Мионица  ул. Кнеза Грбовића  бр. 31. 

3. Редни број јавне набавке 05. 

4. Предмет  ЈН је набавка  добара и то: набавка намирница за ђачку ужину.  

5. Врста поступка ЈН: Јавна набавка  мале вредности. 

6. Подаци о ЈН из плана набавки: средства за реализацију ЈНМВ су обезбеђена: 

средства од родитеља ученика 

7. Подаци у финансијском плану за 2017. годину: конто – 426822. 

8. Процењена вредност ЈН   је: 3.750.000,00  динара (без ПДВ-а). 

9. Критеријум избора најповољније понуде: Најнижа понуђена цена. 

 

Б.  ПРОЦЕДУРА ЈАВНЕ НАБАВКЕ, ОЦЕНА И РАНГИРАЊЕ ПОНУДА: 

 

1. У складу са чл. 39. Закона о јавним набавкама, Позив за достављање понуда у 

поступку јавне набавке мале вредности бр. 05/2017,  је дана 11. 08. 2017. године,  
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објављен на Порталу јавних набавки и Интернет адреси Наручиоца Основна школа 

„Милан Ракић“ у Мионици.    

Рок за достављање понуда утврђен позивом за достављање понуда био је 

закључно са  21.08.2017. године до 11,00 часова. 

 

2. Приспеле понуде понуђача: 

 

        Комисија задужена за спровођење јавне набавке је констатовала да су на адресу   

        Наручиоца у наведеном року приспеле понуде следећих понуђача и то као: 

 

            Неблаговремених  понуда није било. 

 

Благовремене понуде поднели су следећи понуђачи, према редоследу 

пријема: 

Табела 1 

Ред. 

број 

Назив, седиште и облик 

организовања понуђача 

Деловодни број под 

којим је понуда 

уписана 

Датум 

подношења 

понуде 

Време 

1. „ЕУРОПРОМ“ д.о.о. 

Лукавац, 14000 Ваљево 

02-760 21. 08. 2017.г. 10,40 

2.  „ДУЊА Д“ д.о.о., ул. Војводе 

Мишића бр. 73, 14242 

Мионица 

02-762 21. 08. 2017.г. 10,45 

 

 

Поступак отварања понуда је спроведен одмах по истеку рока за достављање 

понуда т.ј. дана 21. 08. 2017. године са почетком у 11,30 часова, а окончан је истог дана 

у 12,00 часова.  

 

Отварању понуда су  присуствовали  овлашћени представници понуђача 

„ЕУРОПРОМ“ д.о.о. Лукавац, Ваљево  и „ДУЊА Д“ д.о.о., ул. Војводе Мишића бр. 73,  

Мионица и истима  је на лицу места предат записник о отварању понуда.  

 

 

3. Преглед и оцена понуда: 

 

После отварања понуда Комисија је дана 25. 08. 2017. године, након што је 

извршила   детаљан преглед и стручну оцену понуда, утврдила следеће: 
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Прихватљива понуда је: 

 

 

• понуда бр. 2/2017  од 21. 08. 2017. године понуђача  „ДУЊА Д“ д.о.о., ул. 

Војводе Мишића број 73, 14242 Мионица 

 

 

Понуђена цена: 2.929.939,46 без ПДВ-а 

 418.551,44 ПДВ-е 

3.348.490,90 са ПДВ-ом 

Назив или шифра подизвођача:  „MIL GROS“ д.о.о., Војводе Мишића бр. 2, 

14242 Мионица 

 

Укупно процентуално учешће подизвођача 

% 

9,47% 

Рок и начин плаћања 

(рок плаћања не може бити дужи од 45 

дана од дана испостављања исправно 

сачињеног рачуна) 

Без аванса. 

45 дана  

Рок  важења понуде 

(не може бити краћи од 60 дана од дана 

отварања понуда) 

60 дана 

Рок испоруке У року од 24 часа од дана пријема поруџбине 

 

Место и начин испоруке: На адресу Наручиоца: 

Основна школа „Милан Ракић“, Кнеза 

Грбовића 31, 14242 Мионица и у издвојена 

одељења: издвојено одељење  Горња Топлица 

у  Горњој Топлици, издвојено одељење Доња 

Топлица у Доњој Топлици, издвојено 

одељење Дучић у  Дучићу и издвојено 

одељење Табановић у Табановићу. 

Сукцесивно. 

 

 

 

 

Наведена понуда у потпуности испуњава све обавезне и додатне услове из Закона 

о јавним набавкама, Конкурсне документације и све техничке спецификације. 
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       Неприхватљива понуда је: 

• понуда бр. 575/17  од 17. 08. 2017. године понуђача  „ЕУРОПРОМ“ д.о.о. 

Лукавац бб, Ваљево 

 

Понуђена цена: 2.803.443,06 без ПДВ-а 

 

 365.583,50 ПДВ-е 

 

3.169.026,56 са ПДВ-ом 

Рок и начин плаћања 

(рок плаћања не може бити дужи од 45 

дана од дана испостављања исправно 

сачињеног рачуна) 

Без аванса. 

45 дана  

Рок  важења понуде 

(не може бити краћи од 60 дана од дана 

отварања понуда) 

60 дана 

Рок испоруке У року од 24 часа од дана пријема поруџбине 

 

Место и начин испоруке: На адресу Наручиоца: 

Основна школа „Милан Ракић“, Кнеза 

Грбовића 31, 14242 Мионица и у издвојена 

одељења: издвојено одељење  Горња Топлица 

у  Горњој Топлици, издвојено одељење Доња 

Топлица у Доњој Топлици, издвојено 

одељење Дучић у  Дучићу и издвојено 

одељење Табановић у Табановићу. 

Сукцесивно. 

 

 

Понуда је неприхватљива  због: понуда садржи битне недостатке због којих није могуће 

утврдити стварну садржину понуде и није је могуће упоредити са другом понудом. У 

Обрасцу бр. 4 Образац структуре цене – Спецификација  у табели ПОВРЋЕ И ВОЋЕ 

намирница под редним бројем 6. Шампињони   наручилац је тражио цену по комаду за 

намирницу Шампињони паковање од 400гр количина:  60 комада, а  понуђач је услед 

техничке грешке  цену уместо по комаду дао за 1кг што је и изјавио у одговору на 

додатно објашњење од 25. 08. 2017. године у којем је истакао и то да ће приликом 

испорука цену прилагодити паковању кг/ком, те се понуда одбија јер садржи напред 

наведене недостатке због којих није  могуће утврдити стварну садржину понуде и није је 

могуће упоредити са другом понудом. 

 

4. Рангирање  прихватљивих понуда: 

 

На основу свеобухватне и стручне оцене понуда, а применом критеријума 

најнижа понуђена цена, извршено је рангирање свих  прихватљивих понуда: 
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5. Предлог комисије за јавну набавку: 

 

 На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике 

Србије“ број 124/12, 14/2015 и 68/2015), а у складу са стручном оценом понуда и 

извршеним рангирањем  прихватљивих понуда по критеријуму најнижа понуђена цена, 

предлаже се Наручиоцу доношење одлуке о додели уговора и закључењу уговора о 

јавној набавци добара број 05/2017  – набавка намирница за ђачку ужину са понуђачем 

„ДУЊА Д“ д.о.о. из Мионице, улица Војводе Мишића број 73, чија је понуда бр. 2/2017 

од 21. 08. 2017. године, а заведена код Наручиоца под бројем 02-762 од  21. 08. 2017. 

године,  оцењена као прихватљива и наjповољнија у поступку јавне набавке мале 

вредности. 

 

Директор је као одговорно лице Наручиоца прихватио предлог Комисије за спровођење 

поступка јавне набавке, те је на основу напред наведеног и члана 108. став 1. Закона 

донео Одлуку као у диспозитиву.  

 

 

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 у року од 5 (пет) 

дана од дана објављивања Одлуке на Порталу јавних набавки, а у складу са чланом 149. 

став 6. Закона. 

                                

 

 

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

                                                                           

Директор школе   

 

_________________________________ 

 

 Слађана Ранковић 

Ред. 

Бр. 
ПОНУЂАЧ 

БРОЈ 

ПОНУДЕ 

Из Табеле 1 

ПОНУЂЕНА 

ЦЕНА  

без ПДВ-а 

ПОНУЂЕНА 

ЦЕНА 

Са ПДВ-ом 

1. 
ДУЊА Д д.о.о., Мионица 02-762 2.929.939,46 3.348.490,90 


