ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
''НАДА НАУМОВИЋ''
Број:04/1-1404
Дана:16.03.2020 год.
КРАГУЈЕВАЦ
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС, бр.
124/2012, 14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон) и Извештаја о стручној оцени
понуда број:04/1-1403 од 16.03.2020. године, Директор ПУ ''Нада Наумовић'' Крагујевац
доноси:
О Д Л У К У О ДОДЕЛИ УГОВОРА
у преговарачком поступку без објављивања позива за поношење понуда
- набавка намирница– хлеб, брашно и прерађевине од житарица
Предшколска установа ''Нада Наумовић'' као наручилац, у преговарачком поступку
без објављивања позива за поношење понуда
број: 1.1.1/19 набавка добара
намирница - хлеб, брашно и прерађевине од житарица. Уговор о јавној набавци
додељује понуђачу:
'' Дон-Дон '' доо Београд , ул. Булевар Зорана Ђинђића број 144б, матични
број: 20383399, ПИБ:105425574
Образложење
Одлука о покретању поступка јавне набавке бр. 04/1-1330 од 12.03.2020 године, ПУ
''Нада Наумовић'' Крагујевац, спровела је преговарачком поступку без објављивања
позива за поношење понуда , за набавку добара бр. 1.1.1/19 намирница– хлеб,
брашно и прерађевине од житарица
Назив и ознака из општег речника набавки: 15810000, 15612000
Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за
подношење понуда и конкурсна документација објављени су на Порталу јавних
набавки и интернет страници наручиоца дана 12.03.2020 године.
Позив за подношење понуда и конкурсна документација достављени су 12.03.2020
године путем е-meil адресе понуђачима: 1.'' Дон Дон'' ул. Војводе Путника бр.70
Крагујевац е-meil (nenad.marinkovic@dondon.rs) ''Pepercino'' Косовска 12 Параћин еmeil (petkovic_zoran@yahoo.com), 3. ''Извор'' Видовданска бр 8 Параћин е-meil
(izvor035@mts.rs)
Разлози и околности које оправдавају примену преговарачког поступка без
објављивања позива за подношење понуда:
Основ за примену преговарачког поступка без објављивања позива за подношење
понуда садржан је у члану 36. став1. тачка 3) који прописује да наручилац може
спровести јавну набавку у наведеном поступку ако због изузетне хитности
проузроковане ванредним околностима или непредвиђеним догађајима, чије
наступање ни у ком случају не зависи од воље наручиоца, наручилац није могао да
поступи у роковима одређеним за отворени или рестриктивни поступак. Околности
које оправдавају хитност не могу бити у било каквој вези са наручиоцем.

Понуђач ''Маковица'' А. Д Младеновац , ул. Савића Млин број 9, са којим је Установа
имала склопљен уговор о јавној набаци намирница – хлеб, брашно прерађевине од
житарица је прекинуо испоруку без икаквог званичног обавештења.

Како са понуђачем није могао да се оствари никакав контакт представници
установе изашли су на терен и утврдили да је предузеће затворено и да нема
запослених. Овакво понашање понуђача довело је установу у тешку ситуацију
јер су наведене намирнице свакодневна потреба наручиоца за исхрану деце.
Установа у свом сатаву има 9 вертића у којима борави
око 2000 деце
(јасленог и вртићког узраста).
Процењена вредност јавне набавке за намирница хлеб, брашно прерађевине
житарица износи:440.0000,00 динара без ПДВ-а.

од

Отварање понуда одржано је дана 16.03.2020 године са почетком у 09,30 часова о
чему је сачињен записник након тога спроведен је поступак преговарања о чему је
сачињен записник.
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца благовремено пристигле
су: 1 понуда:
Ред. Бр.

1.

-

Број под којим је
понуда заведена

1375

Назив или шифра понуђача

''Дон дон '' д.о.о Београд

Датум

пријема

16.03.2020.г

Сат

8,45

Неблаговремених понуда: нема
Јавном отварању понуда, и поступку преговарања на основу предатог пуномоћја,
присуствовали су овлашћени представници понуђача, На спроведени поступак није
било примедби.
Понуђени су следећи услови:
Понуђач: ПД '' Дон Дон '' доо Београд , ул. Булевар Зорана Ђинђића број 144 б,
матични број: 20383399, ПИБ:105425574
Основни елементи понуде:
понуђена цена:426.540,00 динара без ПДВ-а односно 469.194,00 динара са ПДВ-ом
рок важења понуде:365 дана од дана отварања понуда
рок испоруке: 1 дан од дана поруџбине
услови плаћања: 45 дана од датума пријема фактуре
Стручна оцена понуда:
Понуде понђача ПД '' Дон Дон '' доо Београд је оцењена као прихватљива

На основу критеријума ''најнижа понуђена цена'' извршено је рангирање прихватљивих
понуда на следећи начин:
1. ПД '' Дон Дон '' доо Београд

Преговарачки поступак:
Након завршеног отварања понуда, отпочео је поступак преговарања о чему је
сачињен записник

Предмет преговарањ је била укупна понуђена цена
У току преговарања овлашчени представник понуђача изјаснио се :
1 .да остаје при цени, условима, начину плаћања и роковима наведеним у понуди
Након спроведеног преговарања, а на основу изјашњења представника понуђача
Комисија констатује да је најповољнију понуду за намирнице – хлеб, брашно и
прерађевине од житарица дао:
ПД '' Дон Дон '' доо Београд , ул. Булевар Зорана Ђинђића број 144 б, матични број:
20383399, ПИБ:105425574.
који ће предметну набавку реализовати: самостално
и предлаже наручиоцу његов избор.
На основу напред наведеног донета је одлука као у диспозитиву.
Правна поука
Понуђач који сматра да су му доношењем одлуке о додели уговора повређена
права, може да покрене поступак за заштиту права у року од 10 дана од дана
објављивања ове Одлуке на Портали јавних набавки. Захтев за заштиту права
подноси се Наручиоцу а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за
заштиту права, непосредно или препорученом поштом. Уз поднети захтев доставља
се доказ о уплати таксе у износу од 60.000,00 динара на текући рачун Буђета
Републике Србије бр.840-3678845-06,шифра плаћања: 153 или 253; позив на
број:подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за
заштиту права.
Директор
_____________

