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Наручилац: Црвени крст Србије-Црвени крст Прокупље                                                                                                          

Адреса: Трг Топличких јунака бр. 16                                                                                                                          

Место:   Прокупље                                                                                                                                                                            

Број  одлуке:  69                                                                                                                                                                   

Датум: 24.02.2016. године 

                                                                                                                                                                                                        

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (даље: Закон),  доносим 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 
у  поступку јавне набавке мале вредности                                                                                     

НАБАВКА НАМИРНИЦА ЗА НАРОДНУ КУХИЊУ ЈН бр. 1-Д/МВ-16 
 

ДОДЕЉУЈЕ СЕ УГОВОР  понуђачу „Yumis“ д.о.о  Ниш  седиштем у ул Булевар светог цара 
Константина бр.80-86,     чија је понуда број: 1606 од  19.02.2016 године, код наручиоца заведена 
под бројем: 51  дана  22.02.2016 године оцењена као најповољнија. 

Усваја се Извештај о стручној оцени понуда број: 66 од 24.02.2016 године који је сачинила 

Комисија за јавну набавку образована решењем број: 36  од 12.02.2016 године.  

                                                                             О б р а з л о ж е њ е                                                                                                                             
Наручилац је дана 12.02.2016  године донео Одлуку број 1. о покретању поступка јавне набавке 
мале вредности број 1-Д/МВ-16.                                                                                                                                      
Позив за подношење понуде објављен је на Порталу јавних набавки, дана 22.02.2016 године. 

Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда број: 
59 од 23.02.2016 године, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и 
сачинила Извештај о стручној оцени понуда број 66 од 24.02.2016 године који је наручилац 

усвојио. 

1. Предмет  јавне набавке су  ДОБРА – Набавка намерница за народну кихињу ЈН БР.                                     
1-Д/МВ-16                                                                                                                                                                                    

Назив и ознака из општег речника набавке:  15000000 – Храна пиће и сродни производи.                                                                                                                      

2. Јавна набавка  добара  је евидентирана под редним бројем 1.  за  2016 годину.                                  

3. Средства за плаћање ове јавне набавке су обезбеђена  финансијским планом Црвеног крста 
Прокупље, плаћање са конта  51140 – Народна кухиња                                                                                                  

4.Набавка је предвиђена у Плану набавки за 2016 годину бр. 28/1 од 11.02.2016 године, у Табели  

Добра, на страни 1, под редним бројем 1.1.1.                                                                                                                      

5. Процењена вредност јавне набавке 948.960,00 динара без ПДВ-а.                                                               

6. Оступање од плана јавних набавки са образложењем: нема оступања од плана.                                    
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7. Разлози и околности које оправдавају  примену поступка: збир свих сродних набавки на 

годишњем нивоу  су  испод лимита од 5.000.000,00 динара.                                                                        

8.Основни подаци о понуђачима који су поднели понуду: У поступку јавне набавке је учествовао је 
3 (три) понуђача.  

Понуђач бр.1 

Бр. 
понуде 

Назив и седиште понуђача, матични број, пиб, законски заступник Датум 
пријема 

Час 
пријема 

45  „Ружа импекс“ д.о.о  Ниш,  са седиштем у ул. Димитрије Туцовића 
бр.31  матични бр. 06099653; ПИБ: 100334446; законски заступник 
Маја Милошевић, 

17.02.2016 10:29 

Понуда поднета: самостално                                                                                                                                           
Укупна понуђена цена без ПДВ-а:     884.715.00  динара                                                                                            
Укупна понуђена цена са ПДВ-ом: 1.004.256,50  динара                                                                                                         
Рок важења понуде: 70  дана 

Понуђач бр.2 

Бр. 
понуде 

Назив и седиште понуђача, матични број, пиб, законски заступник Датум 
пријема 

Час 
пријема 

51  „Yumis“ д.о.о  Ниш,  са седиштем у ул. Булевар Светог цара 
Константина бр.80-86;  матични бр. 07720297; ПИБ: 100858325; 
законски заступник Јагода Николић, 

22.02.2016 08:48 

Понуда поднета: самостално                                                                                                                                           
Укупна понуђена цена без ПДВ-а:     879.150.00  динара                                                                                            
Укупна понуђена цена са ПДВ-ом: 1.024.995,00  динара                                                                                                         

Рок важења понуде: 120  дана 

9. Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда: Одбијена је 

понуда понућача „РИЧ“ д.о.о  са седиште у Новој Божурни б.б. Прокупље, јер прелази процењену 

вредност јавне набавке. 

Бр. 
понуде 

Назив и седиште понуђача, матични број, пиб, законски заступник Датум 
пријема 

Час 
пријема 

56  „РИЧ“ д.о.о  са седиште у Новој Божурни б.б. Прокупље,  матични бр. 
07852568; ПИБ: 100413880; законски заступник,  Анђић Радојко 

23.02.2016 09:31 

Понуда поднета: самостално                                                                                                                                           
Укупна понуђена цена без ПДВ-а:  1.025.449.04  динара                                                                                            
Укупна понуђена цена са ПДВ-ом: 1.199.426,00  динара                                                                                                         

Рок важења понуде: 60  дана 

10.Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена 

Ранг листа понуђача прихватљивих понуда применом критерујума  најнижа понуђена цена  
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Бр.пон Назив понуђача Понуђена цена је без ПДВ-а Понуђена цена са ПДВ-ом 

51 „Yumis“ д.о.о  Ниш,   879.150,00 1.024.995,00 

45 „Ружа импекс“ д.о.о  Ниш 884.715,00 1.004.256,50 

                                                                                                                                                                                                         

11. Понуђач  којим се додељује уговор:                                                                                                                     

Комисија за јавну набавку констатује да је  понуда бр. 1606, од  19.02.2016, понуђача                          

„Yumis“ д.о.о  Ниш  седиштем у ул Булевар светог цара Константина бр.80-86,   код наручиоца 

заведена  под бројем 51 од 22.02.2016 године, благовремена, одговарајућа, прихватљива и 

најповољнија те предлаже наручиоцу да њему додели  уговор.                                                                       

Понуђач је навео да ће јавну набавку извшити самостално. 

 

Поука о правном леку:                                                                                                                                                       

Против ове одлуке, може да се поднесе захтев за заштиту права у року од 5 дана од дана објаве 

одлуке на Порталу јавних набавки. Захтев се подноси наручиоцу , а копија се истовремено 

доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. Поступак заштите 

права регулисано је чл.148-156 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012,14/2015 

и 68/2015) 

 

Наомена:                                                                                                                Секретар                         

Објавити на порталу јавних набавки                                       Душица Динић, дипл.психолог                                        

и на интернет страници наручиоца у                                                                                                                                                     

року од три дана, од дана доношења.  

 

 

 

 

 


