
 

ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР КАЊИЖА 

Алеја кестенова бр.14 

24420 Кањижа 

Број: 01-551-57/2020-I-О 

Дана: 25.05.2020. 

тел: 024-874-279 

 

  

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 

и 68/2015), доносим 

  

Одлуку о додели уговора у  поступку јавне набавке мале вредности 

 добара – намирница за 2020.г.,  

разврстана  по партијама, бр.02/2020, 

 за партију број 4. Смрзнуто воће и поврће 

 

 
Уговор се додељује понуђачу: Komercservis- produkt CO ДОО, Делфе Иванић 37, Каћ -понуда број: 4/20  

од 19.05.2020.године, код наручиоца заведена под бројем: 01-551-57/2020-I-1 од 21.05.2020.године. 

  

Образложење 

Наручилац је дана 12.05.2020. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке број:01-551-

48/2020-I. 

  

Позив за подношење понуде објављен је на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца дана 

15.05.2020. године. 

  

Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда број:01-551-

57/2020-I-З од  25.05.2020. године, Комисија за јавну набавку (у даљем тексту: Комисија) је приступила 

стручној оцени понуда, датој у Извештају од 25.05.2020. године. 

  

У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће: 

  

1. Предмет и процењена вредност јавне набавке: 

Предмет јавне набавке је набавка добара – намирница за 2020.годину, разврстана по партијама  за партију 

4. Смрзнуто воће и поврће  

Општи речник набавки: 15896000 – Дубоко смрзнути производи 
  Процењена вредност јавне набавке је 138.000,00динара без обрачунатог пореза на додату вредност 
  

2. Подаци из плана набавки који се односе на предметну јавну набавку:  

Набавка је предвиђена  финансијским  планом за 2020.г. на основу смерница и оквира добијених 

од Министарства финансија за  2020.г., на контима 426821, 426822 и 426823 –Храна, пиће и 

намирнице за припремање хране. Током 2020.г.  финансираће се средствима Министарства за 

рад, запошљавање, борачка и социјална питања,   средствима установе из цене смештаја и 

осталих активности установе.   Јавна набавка се спроводи у  поступку  мале вредности на основу 

члана 39.Закона о јавним набавкама(Сл.гласник  РС.124/2012,14/2015 и 68/2015), количине су 

утврђене на основу просечног броја  корисника смештених у установи на нивоу године, плана 

осталих активности установе везаних за делатност припремања оброка. Поступак јавне набавке 

се покреће одлуком директора на основу усвојеног финансијског плана. Одлука о покретању 

поступка је донета дана 12.05.2020.г., Позив и документација су објављени на Порталу јавних 



набавки набавке дана 15.05.2020.г, рок за подношење понуда је био одређен за 25.05.2020.г. 

3. Није било одступања везано за план набавки на основу  финансијског плана за 2020.г.  

4. У поступку јавне набавке учествовало је 2(два) понуђача. 

5. Основни подаци о понуђачима: 

1. „КОМЕРЦСЕРВИС-ПРОДУКТ ЦО“ ДОО, Делфе Иванић, Каћ 

2. „SELEKTA“ ДОО, Клисански пут 134, Нови Сад 

 

6. Приликом отварања понуда, Комисија у поступку ЈНМВ, је утврдила да су понуде оба  понуђача  

комплетне, исправне и прихватљиве за оцењивање на основу предвиђеног критеријума за доделу 

Уговора. 

7. Критеријум за доделу уговора: 

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена. 

 

8. Ранг листа прихватљивих понуда применом критеријума за доделу уговора: 

   

Назив понуђача Цена без ПДВ-а 
Komercservis- produkt CO ДОО, Делфе Иванић 37, 

Каћ 
96.760,00 

SELEKTA ДОО Нови Сад 21000, Клисански 

пут  бр. 134  

 

108.750,00 

 
 

9. Понуђач којем се додељује уговор: 

Комисија констатује да је  понуда понуђача, Komercservis- produkt CO ДОО, Делфе Иванић 37, Каћ  

комплетна, исправна и прихватљива, те предлаже в.д. директора  да њему додели уговор о испоруци 

добара на основу члана  113.  Закона о јавним набавкама. 

На основу изнетог, одлучено је као у диспозитиву. 

Поука о правном леку: 

Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права  у року од пет дана  од дана 

објавњивања одлуке на Порталу јавних набавки. 

Захтев се подноси Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, а предаје се 

наручиоцу. 

Одлука ће се објавити у року од  од три дана од дана доношења на Порталу јавних набавки и на интернет 

страници наручиоца www.gerontk.org.rs 

.  

          

                          в.д. директорa 

                 Јелена Петровић Глишић, с.р. 

http://www.gerontk.org.rs/

