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На основу члана 108.став 1.Закона о јавним набавкама („Сл.Гласник Републике Србије“ 
бр.124/2012,68/15) и Извештаја о стручној оцени понуда за избор понуђача бр.03-817/1 од 
22.03.2016.године који је саставила Комисија за јавну набавку  у отвореном поступку јавне 
набавке  добара, за набавку добара „Прехрамбених производа“ за потребе ПУ“Чика Јова Змај“ 
у Пироту, обликовану у 9 партије, и спроведену по Позиву за подношење понуда објављеном 
на Порталу јавних набавки, Порталу Службеног Гласника Републике Србије и интернет 
страници наручиоца, дана 18.02.2016.год. 

Директор ПУ“Чика Јова Змај“ у Пироту, дана 23.03.2016.године, уговоре додељује 
за Партије где су се по Закону о јавним набавкама чл.108.став 1.стекли услови за 
доношење одлуке о додели уговора. 

 

Директор ПУ“Чика Јова Змај“ у Пироту дана 23.03.2016.године, доноси: 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

У отвореном поступку Јавне набавке добара-Прехрамбени производи за потртебе ПУ“Чика 
Јова Змај“ у Пироту 

по Партијама 

Партија 1- Производи животињског порекла, месо и месни производи: 

 Понуђачу „Eko-basara“doo Пирот, Ул.Српских Владара бр.112, Пирот, Понуда бр.03-808/1 
од 21.03.2016.год. у 09,24 часова-лично. 

 Вредност додељеног уговора износи 3.187.900,00 динара без пдв-а. 

 Понуђач је понуду поднео самостално. 

Партија 2-Припремљена и конзервисана риба: 

Понуђачу „Frikom“ doo Београд , Ул.Зрењанински пут бр.бб, Београд, Понуда бр.03-792/1 од 
18.03.2016.год. у 08,37 часова-post express. 

 

Дел.бр.03-830/1 

Датум:23.03.2016.год. 

Страна 1 од 22 

Предшколска установа „Чика Јова Змај“,Ул. Војводе Степе15,18300 Пирот 

Тел.010/342-433, 345-047, Факс 010/310-400 

E-mail: lanepi@mts.rs; javnenabavkevrtic@gmail.com; Internet stranica:www.pucikajovazmaj.rs 
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Вредност додељеног уговора износи 291.700,00 динара без пдв-а. 

 Понуђач је понуду поднео самостално. 

Партија 3-Воће, поврће и сродни производи: 

Понуђачу „Skor Market“ doo Пирот, Ул.Крагујевачки октобар бр.32, Пирот, Понуда бр.03-
802/1 од 21.03.2016.год. у 08,30 часова-лично. 

 Вредност додељеног уговора износи 969.050,00 динара без пдв-а. 

 Понуђач је понуду поднео самостално. 

Партија 4-Животињска и биљна уља и масти: 

Понуђачу „Yumis“ doo  Ниш, Ул.Булевар Цара Константина бр.80-86, Ниш, Понуда бр.03-
789/1 од 18.03.2016.год. у 08,37 часова-post express. 

Вредност додељеног уговора износи 405.800,00 динара без пдв-а. 

 Понуђач је понуду поднео самостално. 

Партија 5-Млечни производи: 

Понуђачу „Niska mlekara“ doo Ниш, Ул.Никодија Стојановића бр.28 б, Ниш, Понуда бр.03-
807/1 од 21.03.2016.год. у 09,10 часова-лично. 

Вредност додељеног уговора износи 1.764.550,00 динара без пдв-а. 

Понуђач је понуду поднео самостално. 

Партија 6-Млински производи, скроб и скробни производи: 

Понуђачу„Abakus“doo Пирот, Ул.Николе Пашића бр.116, Пирот, Понуда бр.03-768/1 од 
15.03.2016.год. у 13,25 часова-лично. 

Вредност додељеног уговора износи 553.505,50 динара без пдв-а. 

Понуђач је понуду поднео самостално. 

Партија 7-Разни прехрамбени производи: 

Понуђачу “Yumis“ doo  Ниш, Ул.Булевар Цара Константина бр.80-86, Ниш, Понуда бр.03-
790/1 од 18.03.2016.год. у 08,37 часова-post express. 

Вредност додељеног уговора износи 1.174.555,00 динара без пдв-а.  

Понуђач је понуду поднео самостално. 

 

 



3 
 

Партија 8-Смрзнуто поврће и воће: 

Понуђачу „Frikom“ doo Београд , Ул.Зрењанински пут бр.бб, Београд, Понуда бр.03-793/1 
од 18.03.2015.год. у 08,37 часова-post express. 

Вредност додељеног уговора износи 96.910,00 динара без пдв-а. 

Понуђач је понуду поднео самостално. 

Партија 9-Јаја: 

Понуђачу „Yumis“ doo  Ниш, Ул.Булевар Цара Константина бр.80-86, Ниш, Понуда бр.03-
791/1 од 18.03.2015.год. у 08,37 часова-post express. 

Вредност додељеног уговора износи 210.000,00 динара без пдв-а. 

Понуђач је понуду поднео самостално. 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

На основу Одлуке о покретању отвореног поступка јавне набавке  добара бр.03-503/2 
од  17.02.2016.год. за набавку Прехрамбених производа  за потребе  ПУ“Чика Јова Змај“у 
Пироту   обликовану  у 9  партија, истовремено са доношењем наведене одлуке, Наручилац  је 
донео Решење о образовању Комисије за јавну набавку  добара бр. 03-504/1 од 
17.02.2016.године. Укупна процењена вредност јавне набавке је 11.170.400,00 динара без пдв-
а , и то:Партија 1-Производи животињског порекла, месо и месни производи  процењене 
вредности 3.190.700,00 дин.без пдв-а, Партија 2-Припремљена и конзервисана риба 
процењене вредности 356.500,00 дин.без пдв-а, Партија 3-Воће, поврће и сродни производи 
процењене вредности 1.850.270,00 дин.без пдв-а, Партија 4-Животињска и биљна уља и масти 
процењене вредности 472.840,00 дин.без пдв-а, Партија 5-Млечни производи процењене 
вредности 1.843.100,00 дин.без пдв-а, Партија 6-Млинарски производи, скроб и скробни 
производи процењене вредности  912.450,00 дин.без пдв-а, Партија 7- Разни прехрамбени 
производи процењене вредности 2.032.240,00 дин.без пдв-а, Партија 8-Смрзнуто поврће и 
воће процењене вредности 212.300,00 дин.без пдв-а, Партија 9-Јаја процењене вредности 
300.000,00 дин.без пдв-а. 

 Набавка се спроводи као јавна набавака добара у отвореном поступку  у складу са 
чланом 32.Закона о јавним набавкама. Јавна набавка  добара бр.1.1.8/2016 налази се у Плану 
јавних набавки у делу јавних набавки добара бр.1.1.8. ОРН: 
15100000,15200000,15300000,15400000,15500000,15600000,15800000,15331170,03142500. 

Конкурсна документација  објављена је  на Порталу УЈН , Порталу Службеног  Гласника 
Републике Србије и интернет страници наручиоца, дана  18.02.2016.год. 

         Подаци о апропријацији у буџету, односно финансијском плану: Средства за јавну набавку 
предвиђена су Финансијским планом ПУ“Чика Јова Змај“у Пироту за 2016.годину, у укупном 
износу  од 11.170.400,00 динара без пдв-а, за коју се спроводи јавна набавка добара у 
отвореном поступку, на терет позиције конта  426823  у финансијском плану за 
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2016.годину.Средства у финансијском плану  на конту 426823  обезбеђена су  из сопствених 
средстава наручиоца и из средстава  буџета . 

Рок за достављање понуда био је закључно са 21.03.2016.године до 11,00 часова. У 
року за подношење понуда Наручилац је примио 15 (петнаест) благовремених  понуда  за 
поступак јавне набавке добара Прехрамбени производи за  потребе ПУ“Чика Јова Змај“у 
Пироту.  

Поступак отварања понуда спроведен је дана  21.03.2016.године са почетком  у  11,30 
часова, а окончан је  21.03.2016.године у 11,55 часова.Записник је путем електронске поште 
прослеђен  21.03.2016.год. свим понуђачима који нису учествовали у поступку отварања 
понуда.  

Копија Записника  предата лично, са потписима и без примедби представника 
понуђача који су учествовали у јавном отварању понуда.Присутни представници пре почетка 
јавног отварања Комисији за јавну набавку доставили су потписана и оверена овлашћења 
овлашћеног лица понуђача. 

У предвиђеном року за достављање понуда закључно са  21.03.2016.године до  11,00 часова 
на адресу наручиоца ПУ“Чика Јова Змај“у Пироту, стигле су понуде следећих Понуђача-по 
редоследу пријема понуда: 

 

БЛАГОВРЕМЕНЕ ПОНУДЕ Деловодни број под којим је 
понуда заведена код Наручиоца 

Ред.бр.                               НАЗИВ ПОНУЂАЧА 

 

Датум, сат и начин пријема 

1 „Abakus“doo Пирот, Ул.Николе Пашића 
бр.116, Пирот, за Партију 6-Млинарски 
производи, скроб и скробни 
производи,ПИБ: 100374167 Матични број: 
06167624 Овлашћено лице Николић 
Ђорђе 

Понуда бр.03-768/1 од 
15.03.2016.год. у 13,25 часова-
лично. 

2 „Abakus“doo Пирот, Ул.Николе Пашића 
бр.116,Пирот,  за Партију 7- Разни 
прехрамбени производи, ПИБ: 100374167 
Матични број: 06167624 Овлашћено лице 
Николић Ђорђе 

Понуда бр.03-768/2 од 
15.03.2016.год. у 13,25 часова-
лично. 

3 “Yumis“ doo  Ниш, Ул.Булевар Цара 
Константина бр.80-86, Ниш, за Партију 4-
Животињска и биљна уља и масти, 
ПИБ:101858325 Матични број: 07720297 
Овлашћено лице Јагода Николић 

Понуда бр.03-789/1 од 
18.03.2016.год. у 08,37 часова-post 
express. 
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4 “Yumis“ doo  Ниш, Ул.Булевар Цара 
Константина бр.80-86, Ниш, за Партију 7-
Разни прехрамбени производи, 
ПИБ:101858325 Матични број: 07720297 
Овлашћено лице Јагода Николић 

Понуда бр.03-790/1 од 
18.03.2016.год. у 08,37 часова-post 
express. 

5 „Yumis“ doo  Ниш, Ул.Булевар Цара 
Константина бр.80-86, Ниш, за Партију 9-
Јаја, ПИБ:101858325 Матични број: 
07720297 Овлашћено лице Јагода 
Николић 

Понуда бр.03-791/1 од 
18.03.2016.год. у 08,37 часова-post 
express. 

6 „Frikom“ doo Београд , Ул.Зрењанински пут 
бр.бб, Београд-за Партију 8- Смрзнуто 
поврће и воће,ПИБ: 100003092 Матични 
број: 07042728 Овлашћено лице Дејан 
Богдановић 

Понуда бр.03-792/1 од 
18.03.2016.год. у 08,37 часова-post 
express. 

7 „Frikom“ doo Београд , Ул.Зрењанински пут 
бр.бб, Београд-за Партију 2-  
Припремљена и конзервисана риба, ПИБ: 
100003092 Матични број: 07042728 
Овлашћено лице Дејан Богдановић 

Понуда бр.03-793/1 од 
18.03.2016.год. у 08,37 часова-post 
express. 

8 „Skor Market“ doo Пирот, Ул.Крагујевачки 
октобар бр.32, Пирот-за Партију 3-Воће, 
поврће и сродни производи,ПИБ: 
103075378 Матични број: 17523619 
Овлашћено лице Анђелко Скорић 

Понуда бр.03-802/1 од 
21.03.2016.год. у 08,30 часова-
лично. 

9 „Lovopromet“ doo Ниш,Ул.Чамурлијски пут 
бб, Ниш-за Партију 2-Припремљена и 
конзервисана риба, ПИБ: 100619380 
Матични број: 07829469 Овлашћено лице 
Драгољуб Пешић 

Понуда бр.03-806/1 од 
21.03.2016.год. у 09,03 часова-
лично. 

10 „Niska mlekara“ doo Ниш, Ул.Никодија 
Стојановића бр.28 б, Ниш-за Партију 5- 
Млечни произвводи , ПИБ:100668525 
Матични број: 07204132 Овлашћено лице 
Звездан Гавриловић 

Понуда бр.03-807/1 од 
21.03.2016.год. у 09,10 часова-
лично. 

11 „Eko-basara“doo Пирот, Ул.Српских 
Владара бр.112, Пирот-, за Партију 1-
Производи животињског порекла, месо и 
месни производи,ПИБ: 100353630 
Матични број: 17190695 Овлашћено лице 
Саша Вучић 

 

Понуда бр.03-808/1 од 
21.03.2016.год. у 09,24 часова-
лично.  
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12 „Eko-basara“doo Пирот, Ул.Српских 
Владара бр.112, Пирот-за Партију 2-
Припремњена и конзервисана риба, ПИБ: 
100353630 Матични број: 17190695 
Овлашћено лице Саша Вучић 

 

Понуда бр.03-808/2 од 
21.03.2016.год. у 09,24 часова-
лично. 

13 „Eko-basara“doo Пирот, Ул.Српских 
Владара бр.112, Пирот-за Партију 9 –Јаја, 
ПИБ: 100353630 Матични број: 17190695 
Овлашћено лице Саша Вучић 

 

Понуда бр.03-808/9 од 
21.03.2016.год. у 09,24 часова-
лично. 

14 „Don Don“ doo Београд, Ул.Булевар Зорана 
Ђинђића бр.144б, Београд-за Партију 6-
Млинарски производи, скроб и скробни 
производи , ПИБ:105425574 Матични 
број:20383399 Овлашћено лице Алеш 
Мозетић 

Понуда бр.03-811/1 од 
21.03.2016.год. у 10,14 часова-
лично. 

15 „Juzna Pruga“ doo  Печењевац, Лесковац, 
Ул.Чифлук Разгојнски бб , Лесковац, за 
Партију 3- Воће, поврће и сродни 
производи,ПИБ: 106424579 Матични број: 
20599022 Овлашћено лице Слађана 
Стоиљковић 

Понуда бр.03-813/1 од 
21.03.2016.год. у 10,29 часова-
лично. 

Неблаговремених понуда није било. 

Комисија је приступила јавном отварању понуда  21.03.2016.године са почетком у 11,00 
часова.  Поступак  јавног отварања понуда , завршен је дана 21.03.2016.године, у 11,55 часа, 
што је констатовано у Записнику, који је потписан од стране чланова Комисије за јавну набавку 
добара и прусутних овлашћених представника понуђача. 

По окончању поступка отварања понуда,  Комисија је дана  22.03.2016. године  приступила 
стручној оцени благовремено поднетих понуда у погледу испуњености услова и захтева 
тражених позивом за подношење понуда , конкурсном документацијом, критеријумом за 
оцењивање понуда-најнижа понуђена цена-и утврдила следеће: 

За Партију 1: ПРОИЗВОДИ ЖИВОТИЊСКОГ ПОРЕКЛА, МЕСО И МЕСНИ ПРОИЗВОДИ-понуду   је 
доставио следећи понуђач: 

„Eko-basara“doo Пирот, Ул.Српских Владара бр.112, Пирот, Понуда 
бр.03-808/1 од 21.03.2016.год. у 09,24 часова-лично. 

Понуде које су одбијене и разлози за њихово одбијање за Партију 1- ПРОИЗВОДИ 

ЖИВОТИЊСКОГ ПОРЕКЛА, МЕСО И МЕСНИ ПРОИЗВОДИ :Нема 
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Прихватљиве понуде за Партију 1- ПРОИЗВОДИ ЖИВОТИЊСКОГ ПОРЕКЛА, МЕСО И МЕСНИ 

ПРОИЗВОДИ : 

Понуда следећег понуђача:Понуђач „Eko-basara“doo Пирот, Ул.Српских Владара 
бр.112, Пирот, Понуда бр.03-808/1 од 21.03.2016.год. у 09,24 часова-лично,за Партију 1 - 

ПРОИЗВОДИ ЖИВОТИЊСКОГ ПОРЕКЛА, МЕСО И МЕСНИ ПРОИЗВОДИ -  доставио  је тражене доказе 
о испуњености услова у складу са Законом о јавним набавкама и конкурсном документацијом 
и у складу  са чланом 3.став 1. тачка 33)  Понуда Понуђача „Eko-basara“doo Пирот, Ул.Српских 
Владара бр.112, Пирот, Понуда бр.03-808/1 од 21.03.2016.год. у 09,24 часова-лично , за 
Партију 1, оцењена  је  као прихватљива понуда. 

За партију 1- ПРОИЗВОДИ ЖИВОТИЊСКОГ ПОРЕКЛА, МЕСО И МЕСНИ ПРОИЗВОДИ Понуђач „Eko-
basara“doo Пирот, Ул.Српских Владара бр.112, Пирот  за Партију 1- ПРОИЗВОДИ ЖИВОТИЊСКОГ 
ПОРЕКЛА, МЕСО И МЕСНИ ПРОИЗВОДИ  понудио је цену у износу од 3.187.900,00 дин.без пдв-а. 

Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена.Комисија после 
стручне оцене понуда сачињава Ранг листу понуђача за Партију 1- ПРОИЗВОДИ 

ЖИВОТИЊСКОГ ПОРЕКЛА, МЕСО И МЕСНИ ПРОИЗВОДИ ,чије су понуде оцењене као 
прихватљиве, у случају примене овог критеријума: 

Редни 
број 

ПРИХВАТЉИВА ПОНУДА 

Назив понуђача 

Понуђена цена (без 
ПДВ-а) у динарима 

1. „Eko-basara“doo Пирот, Ул.Српских Владара бр.112, 
Пирот, Понуда бр.03-808/1 од 21.03.2016.год. у 09,24 

часова-лично. 

3.187.900,00 

 

За партију 1- ПРОИЗВОДИ ЖИВОТИЊСКОГ ПОРЕКЛА, МЕСО И МЕСНИ ПРОИЗВОДИ,Комисија је 
изнела мишљење и предлаже Директору ПУ“Чика Јова Змај“у Пироту да  понуду Понуђача  , 
„Eko-basara“doo Пирот, Ул.Српских Владара бр.112, Пирот , Понуда бр.03-808/1 од 
21.03.2016.год. у 09,24 часова-лично, изабере као најповољнију. 

 

Предмет  јавне набавке-Партија 1 ПРОИЗВОДИ ЖИВОТИЊСКОГ ПОРЕКЛА, МЕСО И 
МЕСНИ ПРОИЗВОДИ 

Редни број јавне набавке 1.1.8/2016 

Процењена вредност јавне набавке за Партију 1 
(без пдв-а) 

3.190.700,00 

Вредност уговора о јавној набавци за Партију 1 

(без пдв-а) 

3.187.900,00 
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Понуђач је понуду поднео самостално. 
 
Рок и начин плаћања:Плаћање је динарско на пословни рачун продавца у року од 45 

дана од дана пријема неспорне, исправне и оверене фактуре о испорученим количинама. 
 

Рок важења понуде: 61 дан. 

Рок испоруке добара: 24 часа од тренутка достављања требовања. 

 
Гарантни период:У важећем року за све време трајања уговора. 

Место и начин испоруке:Франко магацин купца одговарајућим доставним 
возилом, Централна кухиња ПУ“Чика Јова Змај“ у Пироту у Вртићу „Лане“, улица Војводе 
Степе бр.15.  

 
У складу са чланом 75. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» број 
124/12,68/2015) Понуђач потврђује да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа 
о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема 
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 
 

За Партију 2: ПРИПРЕМЉЕНА И КОНЗЕРВИСАНА РИБА-понуду   су  доставили следећи понуђачи: 

„Frikom“ doo Београд , Ул.Зрењанински пут бр.бб, Београд, Понуда 
бр.03-792/1 од 18.03.2016.год. у 08,37 часова-post express. 

„Lovopromet“ doo Ниш,Ул.Чамурлијски пут бб, Ниш, Понуда бр.03-
806/1 од 21.03.2016.год. у 09,03 часова-лично. 

„Eko-basara“doo Пирот, Ул.Српских Владара бр.112, Пирот Понуда 
бр.03-808/2 од 21.03.2016.год. у 09,24 часова-лично. 

Понуда која је одбијена и разлози за њено одбијање за Партију 2- ПРИПРЕМЉЕНА И 

КОНЗЕРВИСАНА РИБА : „Eko-basara“doo Pirot, Ул.Српских Владара бр.112, Пирот Понуда бр.03-
808/2 од 21.03.2016.год. у 09,24 часова-лично. 

Понуда Понуђача „Eko-basara“doo Пирот, Ул.Српских Владара бр.112, Пирот, Понуда бр.03-
808/2 од 21.03.2016.год. у 09,24 часова-лично за Партију 2- ПРИПРЕМЉЕНА И КОНЗЕРВИСАНА 
РИБА није у складу са захтевима конкурсне документације, па је самим тим по члану 3.став 1. 
тачка 32.ЗЈН, оцењена као неодговарајућа понуда и по члану 107.Закона о јавним набавкама 
ОДБИЈА СЕ као неприхватљива понуда.Понуда садржи и битне недостатке из члана 
106.став 2. ЗЈН-понуђач није доказао испуњеност додатних услова. 

За Партију 2- ПРИПРЕМЉЕНА И КОНЗЕРВИСАНА РИБА:Понуђач „Eko-basara“doo Пирот, 
Ул.Српских Владара бр.112, Пирот Понуда бр.03-808/2 од 21.03.2016.год. у 09,24 часова-лично , 
понудио је цену у износу од 347.500,00 динара без пдв-а. 

 



9 
 

Прихватљиве понуде за Партију 2- ПРИПРЕМЉЕНА И КОНЗЕРВИСАНА РИБА: 

 Понуде следећих понуђача: Понуђачи„Frikom“ doo Београд , Ул.Зрењанински пут 
бр.бб, Београд, Понуда бр.03-792/1 од 18.03.2016.год. у 08,37 часова-post express  и 
„Lovopromet“ doo Ниш,Ул.Чамурлијски пут бб, Ниш, Понуда бр.03-806/1 од 21.03.2016.год. у 
09,03 часова-лично , за Партију 2- ПРИПРЕМЉЕНА И КОНЗЕРВИСАНА РИБА -  доставили  су  
тражене доказе о испуњености услова у складу са Законом о јавним набавкама и конкурсном 
документацијом и у складу  са чланом 3.став 1. тачка 33)  Понуде Понуђача „Frikom“ doo 
Београд , Ул.Зрењанински пут бр.бб, Београд, Понуда бр.03-792/1 од 18.03.2016.год. у 08,37 
часова-post express  и „Lovopromet“ doo Ниш,Ул.Чамурлијски пут бб, Ниш, Понуда бр.03-806/1 
од 21.03.2016.год. у 09,03 часова-лично , за Партију 2, оцењенe  су  као прихватљиве понуде. 

За Партију 2- ПРИПРЕМЉЕНА И КОНЗЕРВИСАНА РИБА -Понуђач „Frikom“ doo Београд , 
Ул.Зрењанински пут бр.бб, Београд, Понуда бр.03-792/1 од 18.03.2016.год. у 08,37 часова-post 
express, понудио је цену у износу од  291.700,00 динара без пдв-а. 

За Партију 2- ПРИПРЕМЉЕНА И КОНЗЕРВИСАНА РИБА -Понуђач „Lovopromet“ doo 
Ниш,Ул.Чамурлијски пут бб, Ниш, Понуда бр.03-806/1 од 21.03.2016.год. у 09,03 часова-лично, 
понудио је цену у износу од  308.700,00 динара без пдв-а. 

Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена.Комисија после 
стручне оцене понуда сачињава Ранг листу понуђача за Партију 2- ПРИПРЕМЉЕНА И 

КОНЗЕРВИСАНА РИБА,чије су понуде оцењене као прихватљиве, у случају примене овог 
критеријума: 

Редни 
број 

ПРИХВАТЉИВЕ ПОНУДЕ 

Назив понуђача 

Понуђена цена (без 
ПДВ-а) у динарима 

1. „Frikom“ doo Београд , Ул.Зрењанински пут бр.бб, 
Београд, Понуда бр.03-792/1 од 18.03.2016.год. у 

08,37 часова-post express. 

291.700,00 

2. „Lovopromet“ doo Ниш,Ул.Чамурлијски пут бб, Ниш, 
Понуда бр.03-806/1 од 21.03.2016.год. у 09,03 

часова-лично. 

308.700,00 

 

За партију 2- ПРИПРЕМЉЕНА И КОНЗЕРВИСАНА РИБА, Комисија је изнела мишљење и предлаже 
Директору ПУ“Чика Јова Змај“у Пироту да  понуду Понуђача „Frikom“ doo Београд , 
Ул.Зрењанински пут бр.бб, Београд, Понуда бр.03-792/1 од 18.03.2016.год. у 08,37 часова-post 
express, изабере као најповољнију. 
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Предмет  јавне набавке-Партија 2 ПРИПРЕМЉЕНА И КОНЗЕРВИСАНА РИБА 

Редни број јавне набавке 1.1.8/2016 

Процењена вредност јавне набавке за Партију 2 
(без пдв-а) 

356.500,00 

Вредност уговора о јавној набавци за Партију 2 

(без пдв-а) 

291.700,00 

 
Понуђач је понуду поднео самостално. 
 
Рок и начин плаћања:Плаћање је динарско на пословни рачун продавца у року од 45 

дана од дана пријема неспорне, исправне и оверене фактуре о испорученим количинама. 
Рок важења понуде: 180 дана. 

Рок испоруке добара: 1 дан од поруџбине. 

 
Гарантни период:1 година. 

Место и начин испоруке:Франко магацин наручиоца одговарајућим доставним 
возилом(термо - кинг), Централна кухиња ПУ“Чика Јова Змај“ у Пироту у Вртићу „Лане“, улица 
Војводе Степе бр.15.  

 
У складу са чланом 75. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» број 
124/12,68/2015) Понуђач потврђује да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа 
о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема 
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 
 

За Партију 3 :ВОЋЕ, ПОВРЋЕ И СРОДНИ ПРОИЗВОДИ-понуду   су  доставили следећи понуђачи: 

„Skor Market“ doo Пирот, Ул.Крагујевачки октобар бр.32, Пирот, 
Понуда бр.03-802/1 од 21.03.2016.год. у 08,30 часова-лично. 

„Juzna Pruga“ doo  Печењевац, Лесковац, Ул.Чифлук Разгојнски бб , 
Лесковац, Понуда бр.03-813/1 од 21.03.2016.год. у 10,29 часова-лично. 

Понуде које су одбијене и разлози за њихово одбијање за Партију 3- ВОЋЕ, ПОВРЋЕ И 

СРОДНИ ПРОИЗВОДЕ:Нема 

Прихватљиве понуде за Партију 3- ВОЋЕ, ПОВРЋЕ И СРОДНИ ПРОИЗВОДИ: 

 Понуде следећих понуђача:Понуђачи „Skor Market“ doo Пирот, Ул.Крагујевачки 
октобар бр.32, Пирот, Понуда бр.03-802/1 од 21.03.2016.год. у 08,30 часова-лично, и „Juzna 
Pruga“ doo  Печењевац, Лесковац, Ул.Чифлук Разгојнски бб , Лесковац, Понуда бр.03-813/1 од 
21.03.2016.год. у 10,29 часова-лично за Партију 3- ВОЋЕ, ПОВРЋЕ И СРОДНИ ПРОИЗВОДИ  - 
доставили су   тражене доказе о испуњености услова у складу са Законом о јавним набавкама 
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и конкурсном документацијом и у складу  са чланом 3.став 1. тачка 33)  Понуде Понуђача„Skor 
Market“ doo Пирот, Ул.Крагујевачки октобар бр.32, Пирот, Понуда бр.03-802/1 од 
21.03.2016.год. у 08,30 часова-лично, и „Juzna Pruga“ doo  Печењевац, Лесковац, Ул.Чифлук 
Разгојнски бб , Лесковац, Понуда бр.03-813/1 од 21.03.2016.год. у 10,29 часова-лично, за 
Партију 3, оцењенe  су  као прихватљиве понуде. 

За Партију 3- ВОЋЕ, ПОВРЋЕ И СРОДНИ ПРОИЗВОДИ -Понуђач „Skor Market“ doo Пирот, 
Ул.Крагујевачки октобар бр.32, Пирот, Понуда бр.03-802/1 од 21.03.2016.год. у 08,30 часова-
лично , понудио је цену у износу од  969.050,00 динара без пдв-а. 

За Партију 3-  ВОЋЕ, ПОВРЋЕ И СРОДНИ ПРОИЗВОДИ -Понуђач  „Juzna Pruga“ doo  Печењевац, 
Лесковац, Ул.Чифлук Разгојнски бб , Лесковац, Понуда бр.03-813/1 од 21.03.2016.год. у 10,29 
часова-лично , понудио је цену у износу од  991.900,00 динара без пдв-а. 

Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена.Комисија после 
стручне оцене понуда сачињава Ранг листу понуђача за Партију 3- ВОЋЕ, ПОВРЋЕ И 

СРОДНИ ПРОИЗВОДИ ,чије су понуде оцењене као прихватљиве, у случају примене овог 
критеријума: 

Редни 
број 

ПРИХВАТЉИВЕ ПОНУДЕ 

Назив понуђача 

Понуђена цена (без 
ПДВ-а) у динарима 

1. „Skor Market“ doo Пирот, Ул.Крагујевачки октобар 
бр.32, Пирот, Понуда бр.03-802/1 од 21.03.2016.год. 

у 08,30 часова-лично. 

969.050,00 

2. „Juzna Pruga“ doo  Печењевац, Лесковац, Ул.Чифлук 
Разгојнски бб , Лесковац, Понуда бр.03-813/1 од 

21.03.2016.год. у 10,29 часова-лично.  

991.900,00 

 

За партију 3- ВОЋЕ, ПОВРЋЕ И СРОДНИ ПРОИЗВОДИ  ,Комисија је изнела мишљење и предлаже 
Директору ПУ“Чика Јова Змај“у Пироту да  понуду Понуђача„Skor Market“ doo Пирот, 
Ул.Крагујевачки октобар бр.32, Пирот, Понуда бр.03-802/1 од 21.03.2016.год. у 08,30 часова-
лично , изабере као најповољнију. 

Предмет  јавне набавке-Партија 3 ВОЋЕ, ПОВРЋЕ И СРОДНИ ПРОИЗВОДИ 

Редни број јавне набавке 1.1.8/2016 

Процењена вредност јавне набавке за Партију 3 
(без пдв-а) 

1.850.270,00 

Вредност уговора о јавној набавци за Партију 3 

(без пдв-а) 

969.050,00 
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Понуђач је понуду поднео самостално. 
 
Рок и начин плаћања:Плаћање је динарско на пословни рачун продавца у року од 45 

дана од дана пријема неспорне, исправне и оверене фактуре о испорученим количинама. 
 

Рок важења понуде: 60 дана. 

Рок испоруке добара: 24 часа. 

 
Гарантни период:за све време трајања уговора. 

Место и начин испоруке:Франко магацин купца- Централна кухиња ПУ“Чика Јова 
Змај“ у Пироту у Вртићу „Лане“, улица Војводе Степе бр.15.  

 
У складу са чланом 75. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» број 
124/12,68/2015) Понуђач потврђује да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа 
о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема 
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 
 

За Партију 4: ЖИВОТИЊСКА И БИЉНА УЉА И МАСТИ-понуду је  доставио следећи понуђач: 

“Yumis“ doo  Ниш, Ул.Булевар Цара Константина бр.80-86, Ниш, 
Понуда бр.03-789/1 од 18.03.2016.год. у 08,37 часова-post express. 

Понуде које су одбијене и разлози за њихово одбијање за Партију 4- ЖИВОТИЊСКА И 

БИЉНА УЉА И МАСТИ:Нема 

Прихватљива понуда за Партију 4- ЖИВОТИЊСКА И БИЉНА УЉА И МАСТИ : 

 Понуда следећег понуђача:Понуђач “Yumis“ doo  Ниш, Ул.Булевар Цара Константина 
бр.80-86, Ниш, Понуда бр.03-789/1 од 18.03.2016.год. у 08,37 часова-post express, за Партију 4-  
ЖИВОТИЊСКА И БИЉНА УЉА И МАСТИ -  доставио је  тражене доказе о испуњености услова у 
складу са Законом о јавним набавкама и конкурсном документацијом и у складу  са чланом 
3.став 1. тачка 33)  Понуда Понуђача“Yumis“ doo  Ниш, Ул.Булевар Цара Константина бр.80-86, 
Ниш, Понуда бр.03-789/1 од 18.03.2016.год. у 08,37 часова-post express , за Партију 4, оцењена  
је  као прихватљива понуда. 

За Партију 4- ЖИВОТИЊСКА И БИЉНА УЉА И МАСТИ  -Понуђач Yumis“ doo  Ниш, Ул.Булевар 
Цара Константина бр.80-86, Ниш, Понуда бр.03-789/1 од 18.03.2016.год. у 08,37 часова-post 
express , понудио је цену у износу од  405.800,00 динара без пдв-а. 

Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена.Комисија после 
стручне оцене понуда сачињава Ранг листу понуђача за Партију 4- ЖИВОТИЊСКА И 

БИЉНА УЉА И МАСТИ ,чија је понуда оцењена као прихватљива, у случају примене овог 
критеријума:  
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Редни 
број 

ПРИХВАТЉИВА ПОНУДА 

Назив понуђача 

Понуђена цена (без 
ПДВ-а) у динарима 

1. „Yumis“ doo  Ниш, Ул.Булевар Цара Константина 
бр.80-86, Ниш, Понуда бр.03-789/1 од 

18.03.2016.год. у 08,37 часова-post express. 

405.800,00 

 

За партију 4- ЖИВОТИЊСКА И БИЉНА УЉА И МАСТИ, Комисија је изнела мишљење и предлаже 
Директору ПУ“Чика Јова Змај“у Пироту да  понуду Понуђача „Yumis“ doo  Ниш, Ул.Булевар 
Цара Константина бр.80-86, Ниш, Понуда бр.03-789/1 од 18.03.2016.год. у 08,37 часова-post 
express, изабере као најповољнију. 

Предмет  јавне набавке-Партија 4 ЖИВОТИЊСКА И БИЉНА УЉА И МАСТИ 

Редни број јавне набавке 1.1.8/2016 

Процењена вредност јавне набавке за Партију 
4(без пдв-а) 

472.840,00 

Вредност уговора о јавној набавци за Партију 4 

(без пдв-а) 

405.800,00 

 
Понуђач је понуду поднео самостално. 
 
Рок и начин плаћања:Плаћање је динарско на пословни рачун продавца у року од 45 

дана од дана пријема неспорне, исправне и оверене фактуре о испорученим количинама. 
 

Рок важења понуде: 70 дана. 

Рок испоруке добара: 24 часа од требовања. 

 
Гарантни период:12 месеци. 

Место и начин испоруке:Сопственим возилом,Франко магацин купца- Централна 
кухиња ПУ“Чика Јова Змај“ у Пироту у Вртићу „Лане“, улица Војводе Степе бр.15.  

 
У складу са чланом 75. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» број 
124/12,68/2015) Понуђач потврђује да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа 
о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема 
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 

За Партију 5 :МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ-понуду је  доставио следећи понуђач: 

„Niska mlekara“ doo Ниш, Ул.Никодија Стојановића бр.28 б, Ниш, 
Понуда бр.03-807/1 од 21.03.2016.год. у 09,10 часова-лично.  
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Понуде које су одбијене и разлози за њихово одбијање за Партију 5- МЛЕЧНИ 

ПРОИЗВОДИ:Нема 

Прихватљива понуда за Партију 5- МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ : 

 Понуда следећег понуђача: Понуђач„Niska mlekara“ doo Ниш, Ул.Никодија 
Стојановића бр.28 б, Ниш, Понуда бр.03-807/1 од 21.03.2016.год. у 09,10 часова-лично, за 
Партију 5- МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ  -  доставио је  тражене доказе о испуњености услова у складу 
са Законом о јавним набавкама и конкурсном документацијом и у складу  са чланом 3.став 1. 
тачка 33)  Понуда Понуђача  „Niska mlekara“ doo Ниш, Ул.Никодија Стојановића бр.28 б, Ниш, 
Понуда бр.03-807/1 од 21.03.2016.год. у 09,10 часова-лично, за Партију 5, оцењена  је  као 
прихватљива понуда. 

За Партију 5-  МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ -Понуђач „Niska mlekara“ doo Ниш, Ул.Никодија 
Стојановића бр.28 б, Ниш, Понуда бр.03-807/1 од 21.03.2016.год. у 09,10 часова-лично , 
понудио је цену у износу од  1.764.550,00 динара без пдв-а. 

Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена.Комисија после 
стручне оцене понуда сачињава Ранг листу понуђача за Партију 5- МЛЕЧНИ 

ПРОИЗВОДИ ,чија је понуда оцењена као прихватљива, у случају примене овог 
критеријума: 

Редни 
број 

ПРИХВАТЉИВА ПОНУДА 

Назив понуђача 

Понуђена цена (без 
ПДВ-а) у динарима 

1. „Niska mlekara“ doo Ниш, Ул.Никодија Стојановића 
бр.28 б, Ниш, Понуда бр.03-807/1 од 21.03.2016.год. 

у 09,10 часова-лично. 

1.764.550,00 

 

За партију 5- МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ, Комисија је изнела мишљење и предлаже Директору 
ПУ“Чика Јова Змај“у Пироту да  понуду Понуђача „Niska mlekara“ doo Ниш, Ул.Никодија 
Стојановића бр.28 б, Ниш, Понуда бр.03-807/1 од 21.03.2016.год. у 09,10 часова-лично, 
изабере као најповољнију. 

Предмет  јавне набавке-Партија 5 МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ 

Редни број јавне набавке 1.1.8/2016 

Процењена вредност јавне набавке за Партију 
5(без пдв-а) 

1.843.100,00 

Вредност уговора о јавној набавци за Партију 5 

(без пдв-а) 

1.764.550,00 
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Понуђач је понуду поднео самостално. 
 
Рок и начин плаћања:Плаћање је динарско на пословни рачун продавца у року од 45 

дана од дана пријема неспорне, исправне и оверене фактуре о испорученим количинама. 
 

Рок важења понуде: 180 дана. 

Рок испоруке добара: 1 дан од датог требовања. 

 
Гарантни период:12 месеци. 

Место и начин испоруке:Франко магацин купца, камион-хладњача Централна 
кухиња ПУ“Чика Јова Змај“ у Пироту у Вртићу „Лане“, улица Војводе Степе бр.15.  

 
У складу са чланом 75. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» број 
124/12,68/2015) Понуђач потврђује да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа 
о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема 
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 
 

За Партију 6 :МЛИНСКИ ПРОИЗВОДИ, СКРОБ И СКРОБНИ ПРОИЗВОДИ-понуду су  доставили 
следећи понуђачи: 

„Abakus“doo Пирот, Ул.Николе Пашића бр.116, Пирот, Понуда бр.03-
768/1 од 15.03.2016.год. у 13,25 часова-лично. 

„Don Don“ doo Београд, Ул.Булевар Зорана Ђинђића бр.144б, Београд, 
Понуда бр.03-811/1 од 21.03.2016.год. у 10,14 часова-лично. 

Понуде које су одбијене и разлози за њихово одбијање за Партију 6: МЛИНСКИ 

ПРОИЗВОДИ, СКРОБ И СКРОБНИ ПРОИЗВОДИ :Нема 

Прихватљиве понуде за Партију 6:МЛИНСКИ ПРОИЗВОДИ, СКРОБ И СКРОБНИ ПРОИЗВОДИ: 

 Понуде следећих понуђача: Понуђачи„Abakus“doo Пирот, Ул.Николе Пашића бр.116, 
Пирот, Понуда бр.03-768/1 од 15.03.2015.год. у 13,25 часова-лично и „Don Don“ doo Београд, 
Ул.Булевар Зорана Ђинђића бр.144б, Београд, Понуда бр.03-811/1 од 21.03.2016.год. у 10,14 
часова-лично,  за Партију 6- МЛИНСКИ ПРОИЗВОДИ, СКРОБ И СКРОБНИ ПРОИЗВОДИ - доставили  
су тражене доказе о испуњености услова у складу са Законом о јавним набавкама и 
конкурсном документацијом и у складу  са чланом 3.став 1. тачка 33)  Понуде 
Понуђача„Abakus“doo Пирот, Ул.Николе Пашића бр.116, Пирот, Понуда бр.03-768/1 од 
15.03.2016.год. у 13,25 часова-лично. И „Don Don“ doo Београд, Ул.Булевар Зорана Ђинђића 
бр.144б, Београд, Понуда бр.03-811/1 од 21.03.2016.год. у 10,14 часова-лично, за Партију 6, 
оцењене  су  као прихватљиве понуде. 

За Партију 6- МЛИНСКИ ПРОИЗВОДИ, СКРОБ И СКРОБНИ ПРОИЗВОДИ  -Понуђач „Abakus“doo 
Пирот, Ул.Николе Пашића бр.116, Пирот, Понуда бр.03-768/1 од 15.03.2016.год. у 13,25 часова-
лично, понудио је цену у износу од  553.505,50 динара без пдв-а.  
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За Партију 6- МЛИНСКИ ПРОИЗВОДИ, СКРОБ И СКРОБНИ ПРОИЗВОДИ  -Понуђач „Don Don“ doo 
Београд, Ул.Булевар Зорана Ђинђића бр.144б, Београд, Понуда бр.03-811/1 од 21.03.2016.год. 
у 10,14 часова-лично, понудио је цену у износу од 636.992,50 динара без пдв-а. 

Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена.Комисија после 
стручне оцене понуда сачињава Ранг листу понуђача за Партију 6- МЛИНСКИ 

ПРОИЗВОДИ, СКРОБ И СКРОБНИ ПРОИЗВОДИ  ,чије су понуде оцењене као прихватљиве, у 
случају примене овог критеријума: 

Редни 
број 

ПРИХВАТЉИВЕ ПОНУДЕ 

Назив понуђача 

Понуђена цена (без 
ПДВ-а) у динарима 

1. „Abakus“doo Пирот, Ул.Николе Пашића бр.116, 
Пирот, Понуда бр.03-768/1 од 15.03.2016.год. у 13,25 

часова-лично. 

553.505,50 

2. „Don Don doo Београд, Ул.Булевар Зорана Ђинђића 
бр.144б, Београд, Понуда бр.03-811/1 од 

21.03.2016.год. у 10,14 часова-лично. 

636.992,50 

 

За партију 6- МЛИНСКИ ПРОИЗВОДИ, СКРОБ И СКРОБНИ ПРОИЗВОДИ, Комисија је изнела 
мишљење и предлаже Директору ПУ“Чика Јова Змај“у Пироту да  понуду Понуђача 
„Abakus“doo Пирот, Ул.Николе Пашића бр.116, Пирот, Понуда бр.03-768/1 од 15.03.2016.год. у 
13,25 часова-лично, изабере као најповољнију. 

Предмет  јавне набавке-Партија 6 МЛИНСКИ ПРОИЗВОДИ, СКРОБ И СКРОБНИ 
ПРОИЗВОДИ 

Редни број јавне набавке 1.1.8/2016 

Процењена вредност јавне набавке за Партију 
6(без пдв-а) 

912.450,00 

Вредност уговора о јавној набавци за Партију 6 

(без пдв-а) 

553.505,50 

 
Понуђач је понуду поднео самостално. 
 
Рок и начин плаћања:Плаћање је динарско на пословни рачун продавца у року од 45 

дана од дана пријема неспорне, исправне и оверене фактуре о испорученим количинама. 
 

Рок важења понуде: 145 дана. 

Рок испоруке добара: сваког дана. 

 
Гарантни перио:12 месеци.  
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Место и начин испоруке:Франко магацин купца,возилом продавца- Централна 
кухиња ПУ“Чика Јова Змај“ у Пироту у Вртићу „Лане“, улица Војводе Степе бр.15.  

 
У складу са чланом 75. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» број 
124/12,68/2015) Понуђач потврђује да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа 
о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема 
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 

 

За Партију 7 :РАЗНИ ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ-понуду   су  доставили следећи понуђачи: 

„Abakus“doo Пирот, Ул.Николе Пашића бр.116,Пирот, Понуда бр.03-
768/2 од 15.03.2016.год. у 13,25 часова-лично. 

“Yumis“ doo  Ниш, Ул.Булевар Цара Константина бр.80-86, Ниш, 
Понуда бр.03-790/1 од 18.03.2016.год. у 08,37 часова-post express. 

Понуда која је одбијена и разлози за њено одбијање за Партију 7- РАЗНИ ПРЕХРАМБЕНИ 

ПРОИЗВОДИ : „Abakus“doo Пирот, Ул.Николе Пашића бр.116,Пирот, Понуда бр.03-768/2 од 
15.03.2016.год. у 13,25 часова-лично. 

Понуда Понуђача „Abakus“doo Пирот, Ул.Николе Пашића бр.116,Пирот, Понуда бр.03-768/2 од 
15.03.2016.год. у 13,25 часова-лично за  Партију 7- РАЗНИ ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ није у 
складу са захтевима конкурсне документације, па је самим тим по члану 3.став 1. тачка 32.ЗЈН, 
оцењена као неодговарајућа понуда и по члану 107.Закона о јавним набавкама ОДБИЈА СЕ као 
неприхватљива понуда.Понуда садржи и битне недостатке из члана 106.став 2. ЗЈН-
понуђач није доказао испуњеност додатних услова. 

За Партију 7- РАЗНИ ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ :Понуђач „Abakus“doo Пирот, Ул.Николе 
Пашића бр.116,Пирот, Понуда бр.03-768/2 од 15.03.2016.год. у 13,25 часова-лично, понудио је 
цену у износу од  1.255.871,51 динара без пдв-а. 

Прихватљива понуда за Партију 7- РАЗНИ ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ: 

 Понуда следећег понуђача: Понуђач “Yumis“ doo  Ниш, Ул.Булевар Цара Константина 
бр.80-86, Ниш, Понуда бр.03-790/1 од 18.03.2016.год. у 08,37 часова-post express, за Партију 7- 
РАЗНИ ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ – доставио је  тражене доказе о испуњености услова у складу 
са Законом о јавним набавкама и конкурсном документацијом и у складу  са чланом 3.став 1. 
тачка 33)  Понуда Понуђача “Yumis“ doo  Ниш, Ул.Булевар Цара Константина бр.80-86, Ниш, 
Понуда бр.03-790/1 од 18.03.2016.год. у 08,37 часова-post express, за Партију 7, оцењена  је  
као прихватљива  понуда. 

За Партију 7- РАЗНИ ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ -Понуђач „Yumis“ doo  Ниш, Ул.Булевар Цара 
Константина бр.80-86, Ниш, Понуда бр.03-790/1 од 18.03.2016.год. у 08,37 часова-post express, 
понудио је цену у износу од  1.174.555,00 динара без пдв-а. 



18 
 

Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена.Комисија после 
стручне оцене понуда сачињава Ранг листу понуђача за Партију 7- РАЗНИ 

ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ,чија је понуда оцењена као прихватљива, у случају примене 
овог критеријума: 

Редни 
број 

ПРИХВАТЉИВА ПОНУДА 

Назив понуђача 

Понуђена цена (без 
ПДВ-а) у динарима 

1. “Yumis“ doo  Ниш, Ул.Булевар Цара Константина 
бр.80-86, Ниш, Понуда бр.03-790/1 од 

18.03.2016.год. у 08,37 часова-post express. 

1.174.555,00 

 

За партију 7- РАЗНИ ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ, Комисија је изнела мишљење и предлаже 
Директору ПУ“Чика Јова Змај“у Пироту да  понуду Понуђача “Yumis“ doo  Ниш, Ул.Булевар 
Цара Константина бр.80-86, Ниш, Понуда бр.03-790/1 од 18.03.2016.год. у 08,37 часова-post 
express, изабере као најповољнију. 

Предмет  јавне набавке-Партија 7 РАЗНИ ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ   

Редни број јавне набавке 1.1.8/2016 

Процењена вредност јавне набавке за Партију 7 
(без пдв-а) 

2.032.240,00 

Вредност уговора о јавној набавци за Партију 7 

(без пдв-а) 

1.174.555,00 

 
Понуђач је понуду поднео самостално. 
 
Рок и начин плаћања:Плаћање је динарско на пословни рачун продавца у року од 45 

дана од дана пријема неспорне, исправне и оверене фактуре о испорученим количинама. 
 

Рок важења понуде: 70 дана. 

Рок испоруке добара: 24 часа од требовања. 

 
Гарантни период:12 месеци. 

Место и начин испоруке:Сопственим возилом Франко магацин купца, Централна 
кухиња ПУ“Чика Јова Змај“ у Пироту у Вртићу „Лане“, улица Војводе Степе бр.15.  

У складу са чланом 75. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» број 
124/12,68/2015) Понуђач потврђује да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа 
о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема 
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 
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За Партију 8 :СМРЗНУТО ПОВРЋЕ И ВОЋЕ-понуду је  доставио следећи понуђач: 

„Frikom“ doo Београд , Ул.Зрењанински пут бр.бб, Београд, Понуда 
бр.03-793/1 од 18.03.2016.год. у 08,37 часова-post express. 

Понуде које су одбијене и разлози за њихово одбијање за Партију 8- СМРЗНУТО ПОВРЋЕ 

И ВОЋЕ:Нема 

Прихватљива понуда за Партију 8 -  СМРЗНУТО ПОВРЋЕ И ВОЋЕ: 

 Понуда следећег понуђача: Понуђач„Frikom“ doo Београд , Ул.Зрењанински пут бр.бб, 
Београд, Понуда бр.03-793/1 од 18.03.2016.год. у 08,37 часова-post express, за Партију 8- 
СМРЗНУТО ПОВРЋЕ И ВОЋЕ - доставио је тражене доказе о испуњености услова у складу са 
Законом о јавним набавкама и конкурсном документацијом и у складу  са чланом 3.став 1. 
тачка 33)  Понуда Понуђача „Frikom“ doo Београд , Ул.Зрењанински пут бр.бб, Београд, Понуда 
бр.03-793/1 од 18.03.2016.год. у 08,37 часова-post express , за Партију 8, оцењена  је  као 
прихватљива понуда. 

За Партију 8-  СМРЗНУТО ПОВРЋЕ И ВОЋЕ –Понуђач „Frikom“ doo Београд , Ул.Зрењанински пут 
бр.бб, Београд, Понуда бр.03-793/1 од 18.03.2016.год. у 08,37 часова-post express, понудио је 
цену у износу од  96.910,00 динара без пдв-а. 

Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена.Комисија после 
стручне оцене понуда сачињава Ранг листу понуђача за Партију 8- СМРЗНУТО ПОВРЋЕ 

И ВОЋЕ ,чија је понуда оцењена као прихватљива, у случају примене овог 
критеријума: 

Редни 
број 

ПРИХВАТЉИВА ПОНУДА 

Назив понуђача 

Понуђена цена (без 
ПДВ-а) у динарима 

1. „Frikom“ doo Београд , Ул.Зрењанински пут бр.бб, 
Београд, Понуда бр.03-793/1 од 18.03.2016.год. у 

08,37 часова-post express. 

96.910,00 

 

За партију 8 - СМРЗНУТО ПОВРЋЕ И ВОЋЕ, Комисија је изнела мишљење и предлаже Директору 
ПУ“Чика Јова Змај“у Пироту да  понуду Понуђача„Frikom“ doo Београд , Ул.Зрењанински пут 
бр.бб, Београд, Понуда бр.03-793/1 од 18.03.2015.год. у 08,37 часова-post express, изабере као 
најповољнију. 
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Предмет  јавне набавке-Партија 8 СМРЗНУТО ПОВРЋЕ И ВОЋЕ 

Редни број јавне набавке 1.1.8/2016 

Процењена вредност јавне набавке за Партију 
8(без пдв-а) 

212.300,00 

Вредност уговора о јавној набавци за Партију 8 

(без пдв-а) 

96.910,00 

 
Понуђач је понуду поднео самостално. 
 
Рок и начин плаћања:Плаћање је динарско на пословни рачун продавца у року од 45 

дана од дана пријема неспорне, исправне и оверене фактуре о испорученим количинама. 
 

Рок важења понуде: 180 дана. 

Рок испоруке добара: 1 дан од поруџбине. 

 
Гарантни перио:1 година. 

Место и начин испоруке:Франко магацин наручиоца, возилом понуђача-камион-
тремо-кинг - Централна кухиња ПУ“Чика Јова Змај“ у Пироту у Вртићу „Лане“, улица Војводе 
Степе бр.15.  

 
У складу са чланом 75. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» број 
124/12,68/2015) Понуђач потврђује да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа 
о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема 
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 
 

За Партију 9 :ЈАЈА-понуду   су  доставили следећи понуђачи: 

„Yumis“ doo  Ниш, Ул.Булевар Цара Константина бр.80-86, Ниш, 
Понуда бр.03-791/1 од 18.03.2016.год. у 08,37 часова-post express. 
 
„Eko-basara“doo Пирот, Ул.Српских Владара бр.112, Пирот, Понуда 
бр.03-808/9 од 21.03.2016.год. у 09,24 часова-лично. 

Понуда која је одбијена и разлози за њено одбијање за Партију 9- ЈАЈА : „Eko-
basara“doo Пирот, Ул.Српских Владара бр.112, Пирот, Понуда бр.03-808/9 од 21.03.2016.год. у 
09,24 часова-лично. 

Понуда Понуђача „Eko-basara“doo Пирот, Ул.Српских Владара бр.112, Пирот, Понуда бр.03-
808/9 од 21.03.2016.год. у 09,24 часова-лично за Партију 9- ЈАЈА није у складу са захтевима 
конкурсне документације, па је самим тим по члану 3.став 1. тачка 32.ЗЈН, оцењена као 
неодговарајућа понуда и по члану 107.Закона о јавним набавкама ОДБИЈА СЕ као 
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неприхватљива понуда.Понуда садржи и битне недостатке из члана 106.став 2. ЗЈН-
понуђач није доказао испуњеност додатних услова. 

За Партију 9- ЈАЈА:Понуђач „Eko-basara“doo Пирот, Ул.Српских Владара бр.112, Пирот Понуда 
бр.03-808/9 од 21.03.2016.год. у 09,24 часова-лично , понудио је цену у износу од 218.200,00 
динара без пдв-а. 

Прихватљива понуда  за Партију 9- ЈАЈА: 

 Понуда следећег понуђача:Понуђач„Yumis“ doo  Ниш, Ул.Булевар Цара Константина 
бр.80-86, Ниш, Понуда бр.03-791/1 од 18.03.2016.год. у 08,37 часова-post express.за Партију 9- 
ЈАЈА -  доставио је  тражене доказе о испуњености услова у складу са Законом о јавним 
набавкама и конкурсном документацијом и у складу  са чланом 3.став 1. тачка 33)  Понуда 
Понуђача „Yumis“ doo  Ниш, Ул.Булевар Цара Константина бр.80-86, Ниш, Понуда бр.03-792/1 
од 18.03.2015.год. у 08,37 часова-post express, за Партију 9, оцењена  је  као прихватљива 
понуда. 

За Партију 9- ЈАЈА -Понуђач „Yumis“ doo  Ниш, Ул.Булевар Цара Константина бр.80-86, Ниш, 
Понуда бр.03-791/1 од 18.03.2015.год. у 08,37 часова-post express, понудио је цену у износу од  
210.000,00 динара без пдв-а. 

Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена.Комисија после 
стручне оцене понуда сачињава Ранг листу понуђача за Партију 9- ЈАЈА,чије су 
понуде оцењене као прихватљиве, у случају примене овог критеријума: 

Редни 
број 

ПРИХВАТЉИВА ПОНУДА 

Назив понуђача 

Понуђена цена (без 
ПДВ-а) у динарима 

1. „Yumis“ doo  Ниш, Ул.Булевар Цара Константина 
бр.80-86, Ниш, Понуда бр.03-791/1 од 

18.03.2016.год. у 08,37 часова-post express. 

210.000,00 

За партију 9- ЈАЈА ,Комисија је изнела мишљење и предлаже Директору ПУ“Чика Јова Змај“у 
Пироту да  понуду Понуђача „Yumis“ doo  Ниш, Ул.Булевар Цара Константина бр.80-86, Ниш, 
Понуда бр.03-791/1 од 18.03.2015.год. у 08,37 часова-post express, изабере као најповољнију. 

Предмет  јавне набавке-Партија 9 ЈАЈА 

Редни број јавне набавке 1.1.8/2016 

Процењена вредност јавне набавке за Партију 9 
(без пдв-а) 

300.000,00 

Вредност уговора о јавној набавци за Партију 9 

(без пдв-а) 

210.000,00 
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Понуђач је понуду поднео самостално. 

Рок и начин плаћања:Плаћање је динарско на пословни рачун продавца у року од 45 
дана од дана пријема неспорне, исправне и оверене фактуре о испорученим количинама. 

Рок важења понуде: 70 дана. 

Рок испоруке добара: 24 часа од требовања. 

Гарантни период:12 месеци. 

Место и начин испоруке: Сопствено возило Франко магацин купца,Централна 
кухиња ПУ“Чика Јова Змај“ у Пироту у Вртићу „Лане“, улица Војводе Степе бр.15.  

У складу са чланом 75. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» број 
124/12,68/2015) Понуђач потврђује да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа 
о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема 
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 

У складу са изнетим, директор ПУ“Чика Јова Змај“ у Пироту прихвата предлог 
Комисије дат у извештају о стручној оцени понуда о избору најповољнијих понуда, па је на 
основу члана 108.Закона о јавним набавкама, одлучено као у диспозитиву.Наручилац ће 
закључити уговоре у складу са чланом 112.Закона о јавним набавкама. 

Упутство о правном средству: 

Против ове одлуке се може поднети Захтев за заштиту права  регулисан чл.138-167. 
Закона о јавним набавкама, у року од 10 дана  од дана објављивања одлуке на Порталу  јавних 

набавки и интернет страници наручиоца. 

Захтев за заштиту права се подноси Наручиоцу,  копија евентуалног Захтева за заштиту 
права понуђача, са непходним елементима из чл.151. ЗЈН и доказом о уплати таксе из 

чл.156.ЗЈН, се истовремено доставља Републичкој комисији. 

-Одлуку објавити на Порталу управе за јавне набавке и инернет страници 
наручиоца у року од 3  дана од дана доношења. 

      Одговорно лице Наручиоца 

Директор ПУ“Чика Јова Змај“ у Пироту 

            Милош Тодосијевић 

  ________________________ 
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