Пољопривредна школа са домом ученика Футог
Цар Царице Милице2
21410 Футог
Број: ДВВоп I/2.8-2020
Датум:01.08.2020.

На основу члана 108. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС", бр.124/12, 14/15 и 68/15) и Извештаја о стручној оцени понуда број ДВВоп
I/2.7-2020 од 28.07.2020. године, директор Пољопривредне школе са домом
ученика д о н о с и
ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА –
ХРАНА
ДВВоп I/2-2020
Оквирни споразумо јавној набавци добара – храна, која се спроводи у отвореном
поступку – редни број ДВВоп I/2-2020 ДОДЕЉУЈЕ СЕ понуђачу
„„Illi group“
доо, Нови Сад, Ђорђа Зличића 22, по понуди број 26/2020 од 24.07.2020. године,
која је код Наручиоца заведене под бројем 05-1116-155 дана 24.07.2020. године.
Одлуку о додели оквирног споразума објавити на Порталу јавних набавки и
интернет страници Пољопривредне школе са домом ученика у Футогу у року од три
дана од дана доношења одлуке.
Образложење:
1. Предмет јавне набавке:
Предмет јавне набавке је набавка добара – храна- ради закључења оквирног
споразума
Ознака из ОРН:
- 15000000- храна, пиће, дуван и сродни производи
2. Процењена вредност јавне набавке:
Укупна процењена вредност јавне набавке без ПДВ, износи 11.580.720,00 динара.
3. Основни подаци о понуђачима:
У поступку јавне набавке добара –
споразума, примљена је 1 (једна) понуда и то:

храна

ради закључења

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Пословно име:

„Illi group“ доо Нови Сад,

Седиште:

Нови Сад, Ђорђа Зличића 22

Матични број:

20332301

ПИБ:

105289396

Законски заступник:

Оливера Дринчић

Уписан у регистар понуђача:

да

оквирног

4. Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђене
цене тих понуда: као неприхватљиве одбијена је понуда следећег понуђача:/
5. Ако је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно
образложење - начин на који је утврђена та цена: /
6. Начин примене методологије доделе пондера:
Додела пондера извршена је сходно методологији утврђеној конкурсном
документацијом.
Критеријум за доделу оквирног споразума за јавну набавку добара – храна
је најнижа понуђена цена.
Ред.
Број
1

Број под којим је понуда
заведена
05-1116-155

Назив или шифра понуђача
„Illi group“ доо. Нови Сад, Ђорђа Зличића 22

Предмет:

јавна набавка добара – храна,
закључења оквирног споразума

Укупна цена без пдв:

11.500.775,00

Пдв:

1.581.095,00

Укупна цена са пдв:

13.081.870,00

Рок и начин плаћања:

Вирманом на рачун понуђача, до 45 дана од
дана пријема исправно сачињеног рачуна и
отпремнице

Место и рок испоруке:

„Пољопривредна школа са домом ученика“,
Футог, Царице Милице бр. 2
Рок испоруке:
- одједном (једнократно) у року од 1 дана
од дана пријема наруџбенице.

Изјава којом потврђује да су
обавезни услови из члана 75.:

испуњени

да

Образац понуде са табеларним делом понуде:

да

Образац структуре понуђене цене

да

Образац изјаве о независној понуди:

да

Образац изјаве на основу члана 75. став 2.
ЗЈН:

да

Средство обезбеђења за испуњење обавеза у
поступку
јавне
набавке
(бланко
соло
меница,менично овлашћење/писмо, копија
депо картона, копија захтева за регистрацију
менице који је оверен од стране пословне
банке):

да

Оригинално писмо о намерама пословне
банке за издавање банкарске гаранције за
испуњење уговорених обавеза

да

Модел оквирног споразума:

да

ради

Рок важења понуде:

60 дана од дана отварања понуда

Понуда је потписана и оверена:

да

Понуђач је уписан у регистар понуђача

да

Понуда се подноси:

самостално

Доказе о испуњености и додатних услова за
учешће у поступку јавне набавке

да

Након прегледа понуде, Комисија за јавну набавку је констатовала да
је примљена укупно 1 (једна) прихватљива и одговарајућа понуда, која је
оцењена на следећи начин:
РАНГИРАЊЕ ПОНУДА:
Комисија је након прегледа и оцењивања понуда сачинила следећу ранг листу
понуда за јавну набавку добара – храна ради закључења оквирног споразума.
Ред.
Број

1.

Број под којим је
понуда заведена
05-1116-155

Назив или шифра понуђача

„Illi group“ Нови Сад, Ђорђа
Зличића 22

Укупна понуђена цена
без ПДВ

11.500.775,00

7. Назив понуђача коме се додељује уговор, а ако је понуђач навео да
ће набавку извршити уз помоћ подизвођача и сваки део уговора који ће
извршити подизвођач:
Комисија предлаже да у спроведеном отвореном поступку јавне набавке
добара – храна - оквирни споразум додели понуђачу „Illi group“ доо, Нови Сад, по
понуди број 26/2020 од 24.07.2020. године, која је код Наручиоца заведене под
бројем 05-1116-155 дана 24.07.2020. године.
Понуђач је понуду поднео самостално .
Овлашћено лице Наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавну набавку,
те је на основу овлашћења из члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС“, бр.124/2012, 14/15 и 68/15) донело одлуку као у диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од
пет дана од дана објављивања одлуке о додели уговора на Порталу јавних набавки.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено
доставља Републичкој комисији.

