Дел.бр. 3781/6
Датум: 10.06.2016.
Страна 1 од 4
Предшколска установа „11. април“, Народних хероја 12 а, 11070 Београд
011/2603-042, 2603-766, 2692-231
Пречишћен текст
На основу члана 107. став 3. и члана 108. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл.
гласник РС“ број 124/12,14/15 и 68/15), директор Предшколске установе „11.април“
доноси:
ОДЛУКУ
о додели Уговора
ПАРТИЈА 4 - јужно воће
Уговор за Набавку намирница за 2016. годину, Партија 4 - јужно воће; ЈН бр. Д
15-15 додељује се
понуђачу „ПАЛАНКА- ПРОМЕТ“ d.o.o, Змај Јовина 14,
Смедеревска Паланка, на основу понуде бр. 2511/15-4 од 26.11.2015.
Уговорена вредност без пореза: 6.897.706,50 динара
Уговорена вредност са порезом: 7.587.477,15 динара
Образложење
Врста предмета јавне набавке:
Добра

x

Услуге
Радови
1) Подаци о јавној набавци:
Предмет јавне набавке

Набавка намирница за 2016. годину
Партија 4. јужно воће

Редни број јавне набавке
Процењена вредност јавне набавке
(без пореза)
Вредност уговора о јавној набавци
(без пореза)
Вредност уговора о јавној набавци
(са порезом )

Д 15-15
Партија 4. 6.937.294,14 динара

Подаци о апропријацији у буџету
односно финансијском плану

* раздела 12- Секретаријат за
образовање и дечју заштиту

Партија 4.

6.897.706,50 динара

Партија 4.

7.587.477,15 динара

* глава 12.1- предшколске установе
* програм 8 – предшколско
васпитање
* програмска активностфункционисање предшколских
установа
* шифра програмске активности –
2001-0001
* функционална класификација 911предшколско образовање
* апропријација 426-материјал
*-извор финансирања-01-приходи из
буџета
* економска класификација 494268материјал за одржавање хигијене и
угоститељство
* подпозиција 00001-материјал за
ПУ, намирнице за исхрану
2) Укупан број поднетих понуда:

Партија 4 – 3 понуде

Партија 4
Назив/име понуђача
1.

Благовремене понуде
„ЗЗ ПОВРТАР“ д.о.о. Београд

2.

„ПАЛАНКА ПРОМЕТ“ д.о.о. С. Паланка

3.

„NIM-AGROTRADE“ d.o.o, Пударци Београд

Неблаговремене понуде
нема

3) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово
одбијање:
Након доношења одлуке о додели уговора дел. бр. 5996/2 од 10.12.2015. године
понуђач Паланка промет д.о.о. је поднео дана 22.12.2015. год. Захтев за заштиту права.
Наручилац није усвојио примедбе понуђача Паланка промет те је исти заједно са
одговором поднео Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.
Дана 12.05.2015. године наручилац је примио Решење РК бр. 4-00-3116/2015 од
28.04.2016. године којим је усвојен као основан захтев за заштиту права понуђача Паланка
промет и делимично поништен отворени поступак јавне набавке добара, обликован по
партијама –намирнице за исхрану деце за 2016. годину, ЈН бр. Д 15-15, у делу стручне
оцене понуда и доношења одлуке о додели уговора за партију 4-јужно воће.
Поступајући по налогу РК из горе поменутог Решења наручилац је дана 16.05.2016.
године мејлом изабраном понућачу NIM-AGROTRADE д.о.о., Пударци послао захтев за
додатна објашњења којим је од изабраног понуђаћа тражено да се изјасни:
1. да ли је у конкретном случају исти истовремено и увозник понуђених добара или у
ланцу промета храном постоји још неки субјект.
2. уколико понуђач није истовремено и увозник дужан је достави конкурсном
документацијом тражени сертификат HACCP за све субјекте који се налаз у ланцу
промета храном.
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Изабрани понуђач NIM-AGROTRADE d.o.o., у траженом року 18.05.2016. године путем
мејла и у писаној форми доставио:
- Додатно објашњење бр. 732016 од 17.05.2016.
- Уговор о купопродају робе бр. 2365/2015 са продавцем „MDD GROUP“ D.O.O.
- Сертификат стандард: ИСО 9001:2008 бр. 75 100 50047 , ималац „MDD GROUP“
D.O.O.
- Уговор о купопродају робе бр. 15/2015 са продавцем „“ДАРКОМ“ Д.О.О.
- Сертификат да је предузеће “DARKOM“ D.O.O., Руменка увело и примењије
систем HACCP
- Потврду о упису привредног субкекта –правног лица у централни регистар
министарства пољопривреде, трговине, шумарства и вододпривреде за предузеће
“DARKOM“ D.O.O.
Наручилац је тражио од понуђача да доставе и сагласност за продужење рока важења
понуде што су исти и доставили.
У складу са Решењем РК наручилац је извршио поновну оцену понуда.
Комисији за предметну ЈН -Партија 4-Јужно воће је констатовала да су све понуде
прихватљиве и применом критеријума за оцену понуда –најнижа понуђена цена као и
достављеним доказима од NIM-AGROTRADE d.o.o., изабрала као најповољнију понуду
понуђача: „NIM-AGROTRADE“ d.o.o, Пударци Београд 6.250.785,00 динара
Дана 27.05.2016. Наручилац је донео одлуку о додели уговора за предметну
партију 4 под дел. бр. 3781/1 којом је исти доделио NIM-AGROTRADE d.o.o.,
Дана 06.06.2016. године понуђач „ПАЛАНКА ПРОМЕТ“ је поднео мејлом Захтев за
заштиту права за партију 4-јужно воће.
Након разматрања Захтева Комисија за стручну оцену понуда је усвојила предметни
захтев понуђача „ПАЛАНКА ПРОМЕТ“ и поново спровела стручну оцену понуда при
чему је констатовала следеће:
-Да је конкурсном документацијом тражен ХАССП или одговарајући важећи
ИСО стандард, те како је понуђач „NIM-AGROTRADE“ у накнадно достаљеној
документацији понудио два снабдевача „MDD GROUP“ D.O.O. и “DARKOM“ D.O.O. где
је за „MDD GROUP“ достављен сертификат ИСО 9001:2008 који није одговарајући, а
како је у понуди понуђача „NIM-AGROTRADE“ у Обрасцу структуре цена за партију 4 јужно воће за тражене намирнице уписана само земља порекла наручилац није у
могућности да утврди стварну садржину понуде, тј. није у могућности да утврди од код
снабдевача су понуђена добра.
ИСО 9001 не испуњава услове за осиграње безбедности хране у свим фазама
производње, прераде и промета осим на нивоу примарне производње, тј. Стандард ИСО
9001 у обиму акредитације не садржи ХАССП.
ИСО стандард 22000:2007 који представља систем менеџмента безбедношћу
храном, део породице ИСО стандарда који конкрентизује принципе у систему менаџмента
који обухвата и део системских процедура који стандардизује пословање уопште, а не
фокусира се само на производњу.Такође је шири, јер се бави крајњим корисницима, а не
само купцима.
Из напред наведених разлога наручилац одбија понуду понуђача :
„NIM-AGROTRADE“ d.o.o по члану 106,став 1,тачка 2)и 5) ЗЈН.
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ПАРТИЈА 4. јужно воће

1.

Назив/име понуђача
ПАЛАНКА- ПРОМЕТ“ д.о.о. С. Паланка

Понуђена цена (без ПДВ-а)
6.897.706,50 динара

2,

„ЗЗ ПОВРТАР“ д.о.о. Београд

6.931.682,00 динара

4) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Партија 4. јужно воће
-Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда
понуђача
„ПАЛАНКА- ПРОМЕТ“ d.o.o, Змај Јовина 14, С. Паланка,
ПИБ:101560724 Мат.бр.07395051
и предлаже наручиоцу његов избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача:
Да

Не

X

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке, те је на
основу законског овлашћења донело Одлуку о додели Уговора понуђачу „ПАЛАНКАПРОМЕТ“ д.о.о. Ул. Змај Јовина 14, Смедеревска Паланка.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке понуђач може наручиоцу
поднети захтев за заштиту права
у року од 10 дана од дана објављивања Одлуке
на Порталу јавних набавки.
ДИРЕКТОР УСТАНОВЕ
____________________________
(Мирјана Секулић)
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