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КЛИНИКА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ  
“Др Мирослав Зотовић” 
Београд, Сокобањска 13 
Број: 03-3662/1 
Датум: 31.12.2018. године 
НЛ 
 
 На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 
14/15, 68/15) и на основу Извештаја број 03-3662 од 31.12.2018. године, о извршеној 
стручној оцени понуда понуђача који су учествовали у поступку јавне набавке број ЈН 
20/18 за набавку добара - животне намирнице, обликоване у осам партија, вд директора 
Клинике дана 31.12.2018. године доноси  
 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 
 
 У спроведеном поступку јавне набавке велике вредности број ЈН 20/18, у 
отвореном поступку, за набавку добара - животне намирнице, обликоване у 8 партија, 
по писменом позиву број 03-3295 од 26.11.2018. године, објављен на Порталу јавних 
набавки, Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа и на интернет 
страници Клинике дана 27.11.2018. године, и на основу Извештаја Комисије за јавну 
набавку број 03-3662 од 31.12.2018. године, као најповољније понуде применом 
критеријума „најнижа понуђена цена“ под другим једнаким условима бирају се понуде 
следећих понуђача: 
 

Партија Назив партије Назив понуђача коме се 
 додељује уговор 

1. Хлеб и коре 
„Дон Дон“ д.о.о., Београд, Булевар Зорана 

Ђинђић 144б 

2. Колонијал намирнице 
AVALA MERKUR d.o.o. ул. Милана 

Распоповића бр. 12 Београд 

3. Конзервирано поврће и воће 
INTERKOMERC d.o.o. ул. Краља 

Александра Карађорђевића бр. 32, Рача 
Крагујевачка 

5. Јаја 
NP PANIĆ TRADE d.o.o. ул. Милорада 

Јовановића бр. 29, Београд 

6. Месо и месне прерађевине 
BIG TRADE d.o.o. ул. Јосифа Панчића бр. 

3 Нови Сад 

7. Риба свежа и конзервирана „ЈУ-ВЕЛ“ д.о.о., Београд, Гарибалдијева 10 

8. Млеко и млечни производи 
МЛЕКО ПРОМЕТ д.о.о., ул. Атанасија 

Пуље бр. 40, Београд 
 
 Одлука о избору најповољније понуде објављује се на Порталу јавних набавки и 
на интернет страници Клинике у року од 3 дана од дана њеног доношења. 

 
Укупна процењена вредност јавне набавке је 18.100.000,00 динара без ПДВ. 
 

Партија Назив партије Процењена вредност по партијама без ПДВ 
1. Хлеб и коре 1.500.000, 00 динара 
2. Колонијал намирнице 2.200.000, 00 динара 
3. Конзервирано поврће и воће 1.300.000, 00 динара 
4. Свеже воће и поврће 2.900.000, 00 динара 
5. Јаја 500.000,00 динара 
6. Месо и месне прерађевине 5.250.000,00 динара 
7. Риба свежа и конзервирана 1.500.000, 00 динара 
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8. Млеко и млечни производи 2.950.00, 00 динара 

УКУПНО 18.100.000,00 динара без ПДВ 
 

Клиника за рехабилитацију “Др Мирослав Зотовић” у Финансијском плану за 
2019. годину има предвиђена средства за предметну јавну набавку из извора „средства 
РФЗО“ и „сопствени приходи“. 
 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 

 Одлуком о покретању поступка број 03-3294 од 26.11.2018. године, покренут је 
поступак јавне набавке ЈН 20/18 за прикупљање понуда за набавку добара – животне 
намирнице. 
 Писмени позив за набавку ЈН 20/18 под бројем 03-3295 од 26.11.2018. године 
објављен је на Порталу јавних набавки, Порталу службених гласила Републике Србије 
и база прописа  и на интернет страници Клинике дана  27.11.2018. године. 
 Четрнаест понуђача је Клиници као наручиоцу доставило понуде. 
 По протеку рока за преузимање конкурсне документације и достављање понуда 
Комисија за јавну набавку коју је образовао вд директора решењем 03-3294/1 од 
26.11.2018. године, спровела је јавно отварање прикупљених понуда дана 27.12.2018. 
године у 10:00h .  
 О отварању понуда вођен је записник број 03-3625 од 27.12.2018. године.  
 По спроведеном отварању понуда, Комисија за јавне набавке састала се дана 
31.12.2018. године и извршила преглед и стручну оцену понуда о чему је саставила 
Извештај о стручној оцени понуда за набавку добара - животне намирнице. 
 
 У поступку прегледа понуда Комисија је констатовала: 
 

Благовремено, тј. до дана 27.12.2018. год. до 09:00 сати, пристигле су понуде 
следећих понуђача и то по наведеном редоследу: 
Број под којим је 
понуда заведена 

Назив или шифра понуђача 
Датум 
пријема 

Сат 

03-3604 
 

INTERKOMERC d.o.o. ул. Краља Александра 
Карађорђевића бр. 32, 34210 Рача Крагујевачка 

26.12.2018. 11:56 

03-3606 „АС Браћа Станковић“ д.о.о., Бориса Кидрича 1 27.12.2018. 07:20 

03-3608 „Ико Пак“ д.о.о., Светог Николе 43, Београд 27.12.2018. 07:22 

03-3609 
„BIG TRADE“ d.o.o., ул. Јосифа Панчића бр. 3, 

Нови Сад 
27.12.2018. 07:45 

03-3611 
TZR „VOĆKICA“, ул. Карађорђева бр. 4, 

Београд-Сланци 
27.12.2018. 07:53 

03-3612 
 

„ЈУ-ВЕЛ“ д.о.о., Београд, Гарибалдијева 10 27.12.2018. 07:54 

03-3613 
„Дон Дон“ д.о.о., Београд, Булевар Зорана 

Ђинђић 144б 
27.12.2018. 07:56 

03-3615 
 

НЕДЕЉКОВИЋ, Радослав Недељковић 
предузетник, ул. Змај Јовина бр. 13, Шашинци 

27.12.2018. 08:13 

03-3616 
„ПАЛАНКА ПРОМЕТ“ д.о.о. 

ул. Змај Јовина бр. 14, Смедеревска Паланка 
27.12.2018. 08:15 

03-3617 
„МАКОВИЦА“ А.Д., ул. Савића млин бр. 9, 

11400 Младеновац 
27.12.2018. 08:20 

03-3618 
„ТЗР & Катарина“ д.о.о., Краљице Марије 14/7, 

11400 Младеновац 
27.12.2018. 08:24 

03-3619 
„МЛЕКО ПРОМЕТ“ д.о.о., 

ул. Атанасија Пуље бр. 40, Београд-Земун 
27.12.2018. 08.28 
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03-3620 
„НП ПАНИЋ ТРАДЕ“ д.о.о., ул. Милорада 

Јовановића бр. 29, Београд 
27.12.2018. 08:29 

03-3621 
„АВАЛА МЕРКУР“ д.о.о., ул. Милана 

Распоповића бр. 12, Београд 
27.12.2018. 08:34 

 
Неблаговремене понуде: једна  

Број под којим је 
понуда заведена 

Назив или шифра понуђача 
Датум 
пријема 

Сат 

/ / / / 
  

ПАРТИЈА 1- ХЛЕБ И КОРЕ 
1)Укупан број поднетих понуда: 3 (три) 

Благовремене понуде Неблаговремене понуде 

Бр. понуде Назив/име понуђача Бр.понуде 
Назив/име 
понуђача 

03-3606 
„АС Браћа Станковић“ д.о.о., Бориса 

Кидрича 1 
/ / 

03-3613 
„Дон Дон“ д.о.о., Београд, Булевар 

Зорана Ђинђић 144б 
/ / 

03-3617 
„МАКОВИЦА“ А.Д., ул. Савића млин 

бр. 9, 11400 Младеновац 
  

 
2) Критеријум за оцену понуда је „најнижа цена“ под осталим  једнаким условима. 
    Остали једнаки услови  су: 
услови плаћања 45 дана од сваке појединачне испоруке односно пријема 

исправне фактуре 
рок за испоруку 
добара 

најдужи рок за испоруку добара је 48 сати по пријему захтева 
наручиоца  

рок важења понуде 120 дана од дана јавног отварања понуда 
 
3) Оцена понуда 

Рб Понуђач Рок за испоруку 
добара Цена без ПДВ 

1. 
„АС Браћа Станковић“ д.о.о., 

Бориса Кидрича 1 
24 сата по пријему 
захтева наручиоца 

1.968.109,20 динара 

2. 
„Дон Дон“ д.о.о., Београд, Булевар 

Зорана Ђинђић 144б 
24 сата по пријему 
захтева наручиоца 

1.614.120,55 динара 

3. 
„МАКОВИЦА“ А.Д., ул. Савића 
млин бр. 9, 11400 Младеновац 

24 сата по пријему 
захтева наручиоца 

1.735.800,00 динара 

 
4) Називи/имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:  

Број под којим је 
понуда заведена 

Подносилац понуде Разлози за одбијање понуде 

/ / / 
 
Комисија констатује да су све три достављене понуде одговарајуће, али да су 

све три понуђене цене веће од процењене вредности јавне набавке за партију број 1, али 
нису веће од упоредиве тржишне цене те се у складу са одредбом члана 107. став 4 
врши рангирање понуда на следећи начин: 

 
5) Ранг листа 

Рб Понуђач Рок за испоруку 
добара Цена без ПДВ 
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1. 
„Дон Дон“ д.о.о., Београд, 
Булевар Зорана Ђинђић 144б 

24 сата по пријему 
захтева наручиоца 

1.614.120,55 динара 

 
2. 

„МАКОВИЦА“ А.Д., ул. Савића 
млин бр. 9, 11400 Младеновац 

24 сата по пријему 
захтева наручиоца 

1.735.800,00 динара 

3. 
„АС Браћа Станковић“ д.о.о., 

Бориса Кидрича 1 
24 сата по пријему 
захтева наручиоца 

1.968.109,20 динара 

 
6)Назив/име понуђача чија је понуда најповољнија: 
 Комисија је после стручне оцене констатовала да је најповољнија понуда 
понуђача 
  

„Дон Дон“ д.о.о., Београд, Булевар Зорана Ђинђић 144б 
јер је овај понуђач под другим једнаким условима понудио најнижу цену и предлаже вд 
директора да донесе образложену одлуку о избору понуде овог понуђача за конкретну 
јавну набавку. 
 

Вредност уговора изабраног понуђача 
1.614.120,55 динара без ПДВ 
1.775.532,61 динара са ПДВ 

 
ПАРТИЈА 2 -  Колонијал намирнице 

1)Укупан број поднетих понуда: 3 (три) 
Благовремене понуде Неблаговремене понуде 

Бр. понуде Назив/име понуђача Бр.понуде 
Назив/име 
понуђача 

03-3608 
„Ико Пак“ д.о.о., Светог Николе 43, 

Београд 
/ / 

03-3618 
„ТЗР & Катарина“ д.о.о., Краљице 
Марије 14/7, 11400 Младеновац 

/ / 

03-3621 
„АВАЛА МЕРКУР“ д.о.о., ул. 

Милана Распоповића бр. 12, Београд 
/ / 

 
2) Критеријум за оцену понуда је „најнижа цена“ под осталим  једнаким условима. 
    Остали једнаки услови  су: 
услови плаћања 45 дана од сваке појединачне испоруке односно пријема 

исправне фактуре 
рок за испоруку 
добара 

најдужи рок за испоруку добара је 48 сати по пријему захтева 
наручиоца 

важност понуде 120 дана од дана јавног отварања понуда 
 
3) Оцена понуда 

Рб Понуђач Рок за испоруку 
добара Цена без ПДВ 

1. 
„Ико Пак“ д.о.о., Светог Николе 43, 

Београд 
48 сати по пријему 
захтева наручиоца 

2.228.258,00 динара 

2. 
„ТЗР & Катарина“ д.о.о., Краљице 
Марије 14/7, 11400 Младеновац 

48 сати по пријему 
захтева наручиоца 

2.246.390,00 динара 

 
3. 

„АВАЛА МЕРКУР“ д.о.о., ул. 
Милана Распоповића бр. 12, Београд 

6 сати по пријему 
захтева наручиоца 

2.171.106,60 динара 

 
4) Називи/имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:  
Број под којим је 
понуда заведена 

Подносилац понуде Разлози за одбијање понуде 

03-3608 
„Ико Пак“ д.о.о., Светог 
Николе 43, Београд 

Понуда је неприхватљива у смислу члана 
3. став 1 тачка 33) Закона о јавним 
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набавкама, јер иста прелази процењену 
вредност набавке  за партију 2. 
Понуђена цена 2.228.258,00 динара без 
ПДВ, 2.575.504,80 са ПДВ. 

03-3618 
„ТЗР & Катарина“ д.о.о., 
Краљице Марије 14/7, 

11400 Младеновац 

Понуда је неприхватљива у смислу члана 
3. став 1 тачка 33) Закона о јавним 
набавкама, јер иста прелази процењену 
вредност набавке  за партију 2. 
Понуђена цена 2.246.390,00 динара без 
ПДВ, 2.505.662,00 динара са ПДВ. 

 
5) Ранг листа 

Рб Понуђач Рок за испоруку 
добара Цена без ПДВ 

1. 
AVALA MERKUR d.o.o. 
ул. Милана Распоповића 

бр. 12, Београд 

6 сати по пријему 
захтева наручиоца 

2.171.106,60 динара 

 
6)Назив/име понуђача чија је понуда најповољнија: 
 Комисија је после стручне оцене констатовала да је најповољнија понуда 
понуђача  
 

AVALA MERKUR d.o.o. ул. Милана Распоповића бр. 12 Београд 
 
јер је овај понуђач под другим једнаким условима понудио најнижу цену и предлаже вд 
директора да донесе образложену одлуку о избору понуде овог понуђача за конкретну 
јавну набавку. 
 

Вредност уговора изабраног понуђача 
2.171.106,60 динара без ПДВ 
2.514.535,92 динара са ПДВ 

 
ПАРТИЈА 3 - Конзервирано поврће и воће 

1)Укупан број поднетих понуда: 2 (две) 
Благовремене понуде Неблаговремене понуде 

Бр. понуде Назив/име понуђача Бр.понуде 
Назив/име 
понуђача 

03-3604 
 

„INTERKOMERC“ d.o.o. ул. 
Краља Александра Карађорђевића 
бр. 32, 34210 Рача Крагујевачка 

/ / 

03-3612 
 

„ЈУ-ВЕЛ“ д.о.о., Београд, 
Гарибалдијева 10 

/ / 

 
2) Критеријум за оцену понуда је „најнижа цена“ под осталим  једнаким условима. 
    Остали једнаки услови  су: 
услови плаћања 45 дана од сваке појединачне испоруке односно пријема 

исправне фактуре 
рок за испоруку 
добара 

најдужи рок за испоруку добара је 48 сати по пријему захтева 
наручиоца 

важност понуде 120 дана од дана јавног отварања понуда 
 
3) Оцена понуда 
Рб Понуђач Рок за испоруку 

добара 
Цена без ПДВ 



 6 

1. 
„INTERKOMERC“ d.o.o. ул. 

Краља Александра Карађорђевића 
бр. 32, 34210 Рача Крагујевачка 

48 сати по пријему 
захтева наручиоца 

1.314.288,60 динара 

2. 
„ЈУ-ВЕЛ“ д.о.о., Београд, 

Гарибалдијева 10 
48 сати по пријему 
захтева наручиоца 

1.504.996,12 динара 

 
У поступку стручне оцене понуде понуђача „INTERKOMERC“ d.o.o. ул. Краља 

Александра Карађорђевића бр. 32, 34210 Рача Крагујевачка бр. 03-3604 од 26.12.2018. 
године, за партију 3 – Конзервирано поврже и воће, за ставку бр. 3 – цвекла 4,4 Kg  
конзерва, наручилац је констатовао да понуђена цена од 53,41 динар по комаду одступа 
у односу на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне 
набавке у складу са понуђеним условима.  

У сладу са одредбом члана 92. ЗЈН комисија је дана 28.12.2018. године, од 
добављача „INTERKOMERC“ d.o.o. ул. Краља Александра Карађорђевића бр. 32, 34210 
Рача Крагујевачка затражила детаљно образложење свих саставних делова понуде бр. 
03-3604 од 26.12.2018. године за партију 3, тачка 3. – цвекла 4,4 Kg конзерва, којим се 
оправдава понуђена цена. 

Понуђач „INTERKOMERC“ d.o.o. ул. Краља Александра Карађорђевића бр. 32, 
34210 Рача Крагујевачка је дана 31.12.2018. године поступио по захтеву Комисије, дао 
меродавно образложење цене и остао при својој понуди. 
 
4) Називи/имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:  
Број под којим је 
понуда заведена 

Подносилац понуде Разлози за одбијање понуде 

/ / / 
 

Комисија констатује да су обе достављене понуде одговарајуће али да су обе 
понуђене цене веће од процењене вредности јавне набавке за партију број 3., али нису 
веће од упоредиве тржишне цене те се у складу са одредбом члана 107. став 4 врши 
рангирање понуда на следећи начин: 

 
5) Ранг листа 

Рб Понуђач Рок за испоруку 
добара Цена без ПДВ 

1. 

„INTERKOMERC“ d.o.o. ул. 
Краља Александра 

Карађорђевића бр. 32, 34210 Рача 
Крагујевачка 

48 сати по пријему 
захтева наручиоца 

1.314.288,60 динара 

 
2. 

„ЈУ-ВЕЛ“ д.о.о., Београд, 
Гарибалдијева 10 

48 сати по пријему 
захтева наручиоца 

1.504.996,12 динара 

 
6)Назив/име понуђача чија је понуда најповољнија: 
 Комисија је после стручне оцене констатовала да је најповољнија понуда 
понуђача 
 

INTERKOMERC d.o.o. ул. Краља Александра Карађорђевића бр. 32, Рача 
Крагујевачка 

 
јер је овај понуђач под другим једнаким условима понудио најнижу цену и предлаже вд 
директора да донесе образложену одлуку о избору понуде овог понуђача за конкретну 
јавну набавку. 
 

 Вредност уговора изабраног понуђача 
1.314.288,60 динара без ПДВ 
1.498.934,22 динара са ПДВ 
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ПАРТИЈА 4 - Свеже воће и поврће 

1)Укупан број поднетих понуда: 2 (две) 
Благовремене понуде Неблаговремене понуде 

Бр. понуде Назив/име понуђача Бр.понуде 
Назив/име 
понуђача 

03-3611 
TZR „VOĆKICA“, ул. Карађорђева 

бр. 4, Београд-Сланци 
/ / 

03-3616 
„ПАЛАНКА ПРОМЕТ“ д.о.о. 

ул. Змај Јовина бр. 14, 
Смедеревска Паланка 

/ / 

 
2) Критеријум за оцену понуда је „најнижа цена“ под осталим  једнаким условима. 
    Остали једнаки услови су: 
услови плаћања 45 дана од сваке појединачне испоруке односно пријема 

исправне фактуре 
рок за испоруку 
добара 

најдужи рок за испоруку добара је 48 сати по пријему захтева 
наручиоца 

важност понуде 120 дана од дана јавног отварања понуда 
 
3) Оцена понуда 

Рб Понуђач Рок за испоруку 
добара Цена без ПДВ 

1. 
TZR VOĆKICA ул. Карађорђева 

бр. 4 Београд-Сланци 
24 сата по пријему 
захтева наручиоца 

2.925.800,00 динара 

2. 
PALANKA PROMET d.o.o. 
ул. Змај Јовина бр. 14 
Смедеревска Паланка 

48 сати по пријему 
захтева наручиоца 

4.982.725,00 динара 

 
4) Називи/имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:  
Број под којим је 
понуда заведена 

Подносилац понуде Разлози за одбијање понуде 

03-3611 
TZR „VOĆKICA“, 
ул. Карађорђева бр. 
4, Београд-Сланци 

Понуда је неприхватљива у смислу члана 3. 
став 1 тачка 33) Закона о јавним набавкама, 
јер иста прелази процењену вредност 
набавке  за партију 4. 
Такође, понуђач није доставио потписан и 
оверен печатом модел уговора, као ни 
меницу као гаранцију за озбиљност понуде. 
Понуђена цена 2.925.800,00 динара без 
ПДВ, 3.218.402,00 са ПДВ. 

03-3616 

„ПАЛАНКА 
ПРОМЕТ“ д.о.о. 
ул. Змај Јовина бр. 
14, Смедеревска 

Паланка 

Понуда је неприхватљива у смислу члана 3. 
став 1 тачка 33) Закона о јавним набавкама, 
јер иста прелази процењену вредност 
набавке  за партију 4. 
Понуђена цена: 4.982.725,00 динара без 
ПДВ, 5.498.997,50 динара са ПДВ. 

 
ПАРТИЈА 5- Јаја 

1)Укупан број поднетих понуда: 1 (једна) 
Благовремене понуде Неблаговремене понуде 

Бр. понуде Назив/име понуђача Бр.понуде 
Назив/име 
понуђача 

03-3620 NP PANIĆ TRADE d.o.o. ул. / / 
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Милорада Јовановића бр. 29, Београд 
 
2) Критеријум за оцену понуда је „најнижа цена“ под осталим  једнаким условима. 
    Остали једнаки услови  су: 
услови плаћања 45 дана од сваке појединачне испоруке односно пријема 

исправне фактуре 
рок за испоруку 
добара 

најдужи рок за испоруку добара је 48 сати по пријему захтева 
наручиоца 

важност понуде 120 дана од дана јавног отварања понуда 
 
3) Оцена понуда 

Рб Понуђач Рок за испоруку 
добара Цена без ПДВ 

1. 
 

NP PANIĆ TRADE d.o.o. ул. 
Милорада Јовановића бр. 29, 

Београд 

12 сати по пријему 
захтева наручиоца 

436.800,00 динара 

 
4) Називи/имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:  
Број под којим је 
понуда заведена 

Подносилац понуде Разлози за одбијање понуде 

/ / / 
 
5) Ранг листа 

Рб Понуђач Рок за испоруку 
добара Цена без ПДВ 

1. 
 

NP PANIĆ TRADE d.o.o. ул. 
Милорада Јовановића бр. 29, 

Београд 

12 сати по пријему 
захтева наручиоца 

436.800,00 динара 

 
6)Назив/име понуђача чија је понуда најповољнија: 
 Комисија је после стручне оцене констатовала да је најповољнија понуда 
понуђача 
 

NP PANIĆ TRADE d.o.o. ул. Милорада Јовановића бр. 29, Београд 
 
јер је овај понуђач под другим једнаким условима понудио најнижу цену и предложила 
вд директора да донесе образложену одлуку о избору понуде овог понуђача за 
конкретну јавну набавку. 
 

 Вредност уговора
436.800,00 динара без ПДВ 
480.480,00 динара са ПДВ 

 
ПАРТИЈА 6 - Месо и месне прерађевине 

1)Укупан број поднетих понуда: 3 (три) 
Благовремене понуде Неблаговремене понуде 

Бр. понуде Назив/име понуђача Бр.понуде 
Назив/име 
понуђача 

03-3609 
BIG TRADE d.o.o. ул. Јосифа 
Панчића бр. 3, Нови Сад 

/ / 

03-3615 
 

НЕДЕЉКОВИЋ, Радослав 
Недељковић предузетник, ул. Змај 

Јовина бр. 13, Шашинци 
/ / 

03-3616 
PALANKA PROMET d.o.o. 

ул. Змај Јовина бр. 14, Смедеревска 
/ / 
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Паланка 
 
2) Критеријум за оцену понуда је „најнижа цена“ под осталим  једнаким условима. 
    Остали једнаки услови  су: 
услови плаћања 45 дана од сваке појединачне испоруке односно пријема 

исправне фактуре 
рок за испоруку 
добара 

најдужи рок за испоруку добара је 48 сати по пријему захтева 
наручиоца 

важност понуде 120 дана од дана јавног отварања понуда 
 
3) Оцена понуда 

Рб Понуђач Рок за испоруку 
добара Цена без ПДВ 

1. 
BIG TRADE d.o.o. ул. Јосифа 
Панчића бр. 3, Нови Сад 

48 сати по пријему 
захтева наручиоца 

5.011.400,00 динара 

2. 
НЕДЕЉКОВИЋ, Радослав 

Недељковић предузетник, ул. Змај 
Јовина бр. 13, Шашинци 

24 сата по пријему 
захтева наручиоца 

5.856.960,00 динара 

3. 
PALANKA PROMET d.o.o. 

ул. Змај Јовина бр. 14, Смедеревска 
Паланка 

48 сати по пријему 
захтева наручиоца 

6.059.600,00 динара 

 
4) Називи/имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:  
Број под којим је 
понуда заведена 

Подносилац понуде Разлози за одбијање понуде 

03-3615 
 

НЕДЕЉКОВИЋ, 
Радослав Недељковић 
предузетник, ул. Змај 

Јовина бр. 13, 
Шашинци 

Понуда је неприхватљива у смислу члана 
3. став 1 тачка 33) Закона о јавним 
набавкама, јер иста прелази процењену 
вредност набавке  за партију 6.  
Понуђена цена: 5.856.960,00 динара без 
ПДВ, 6.584.652,00 динара са ПДВ 

03-3616 

PALANKA PROMET 
d.o.o. 

ул. Змај Јовина бр. 14, 
Смедеревска Паланка 

Понуда је неприхватљива у смислу члана 
3. став 1 тачка 33) Закона о јавним 
набавкама, јер иста прелази процењену 
вредност набавке  за партију 6.  
Понуђена цена: 6.059.600,00 динара без 
ПДВ, 6.843.660,00 динара са ПДВ 

 
5) Ранг листа 

Рб Понуђач Рок за испоруку 
добара Цена без ПДВ 

1. 
BIG TRADE d.o.o. ул. Јосифа 
Панчића бр. 3, Нови Сад 

48 сати по пријему 
захтева наручиоца 

5.011.400,00 динара 

 
6)Назив/име понуђача чија је понуда најповољнија: 
 Комисија је после стручне оцене констатовала да је најповољнија понуда 
понуђача 
  

BIG TRADE d.o.o. ул. Јосифа Панчића бр. 3 Нови Сад 
 
јер је овај понуђач под другим једнаким условима понудио најнижу цену и предложила 
вд директора да донесе образложену одлуку о избору понуде овог понуђача за 
конкретну јавну набавку. 
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Вредност уговора изабраног понуђача 
5.011.400,00 динара без ПДВ 
5.662.800,00 динара са ПДВ 

 
ПАРТИЈА 7 - Риба свежа и конзервирана 

1)Укупан број поднетих понуда: 2 (две) 
Благовремене понуде Неблаговремене понуде 

Бр. понуде Назив/име понуђача Бр.понуде 
Назив/име 
понуђача 

03-3604 
 

„INTERKOMERC“ d.o.o. ул. Краља 
Александра Карађорђевића бр. 32, 34210 

Рача Крагујевачка 
/ / 

03-3612 
 

„ЈУ-ВЕЛ“ д.о.о., Београд, Гарибалдијева 10 / / 

 
2) Критеријум за оцену понуда је „најнижа цена“ под осталим  једнаким условима. 
    Остали једнаки услови  су: 
услови плаћања 45 дана од сваке појединачне испоруке односно пријема 

исправне фактуре 
рок за испоруку 
добара 

најдужи рок за испоруку добара је 48 сати по пријему захтева 
наручиоца 

важност понуде 120 дана од дана јавног отварања понуда 
 
3) Оцена понуда 

Рб Понуђач Рок за испоруку 
добара Цена без ПДВ 

1. 
 

„INTERKOMERC“ d.o.o. ул. Краља 
Александра Карађорђевића бр. 32, 

34210 Рача Крагујевачка 

48 сати по пријему 
захтева наручиоца 

1.435.550,03 динара 

2. 
„ЈУ-ВЕЛ“ д.о.о., Београд, 

Гарибалдијева 10 
48 сати по пријему 
захтева наручиоца 

1.333.396,29 динара 

 
4) Називи/имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:  
Број под којим је 
понуда заведена 

Подносилац понуде Разлози за одбијање понуде 

/ / / 
 
5) Ранг листа 

Рб Понуђач Рок за испоруку 
добара Цена без ПДВ 

1. 
 

„ЈУ-ВЕЛ“ д.о.о., Београд, 
Гарибалдијева 10 

48 сати по пријему 
захтева наручиоца 

1.333.396,29 динара 

2. 
„INTERKOMERC“ d.o.o. ул. 

Краља Александра Карађорђевића 
бр. 32, 34210 Рача Крагујевачка 

48 сати по пријему 
захтева наручиоца 

1.435.550,03 динара 

 
6)Назив/име понуђача чија је понуда најповољнија: 
 Комисија је после стручне оцене констатовала да је најповољнија понуда 
понуђача 
  

„ ЈУ-ВЕЛ“ д.о.о., Београд, Гарибалдијева 10 
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јер је овај понуђач под другим једнаким условима понудио најнижу цену и предложила 
вд директора да донесе образложену одлуку о избору понуде овог понуђача за 
конкретну јавну набавку. 
 

Вредност уговора изабраног понуђача 
1.333.396,29 динара без ПДВ 
1.557.206,55 динара са ПДВ 

 
ПАРТИЈА 8 - Млеко и млечни производи 

1)Укупан број поднетих понуда: 2 (две) 
Благовремене понуде Неблаговремене понуде 

Бр. понуде Назив/име понуђача Бр.понуде 
Назив/име 
понуђача 

03-3616 
„PALANKA PROMET“ d.o.o. 

ул. Змај Јовина бр. 14, Смедеревска 
Паланка 

/ / 

03-3619 
МЛЕКО ПРОМЕТ д.о.о. 

ул. Атанасија Пуље бр. 40, Београд 
/ / 

 
2) Критеријум за оцену понуда је „најнижа цена“ под осталим  једнаким условима. 
    Остали једнаки услови  су: 
услови плаћања 45 дана од сваке појединачне испоруке односно пријема 

исправне фактуре 
рок за испоруку 
добара 

најдужи рок за испоруку добара је 48 сати по пријему захтева 
наручиоца 

важност понуде 120 дана од дана јавног отварања понуда 
 
3) Оцена понуда 

Рб Понуђач Рок за испоруку 
добара Цена без ПДВ 

1. 
„PALANKA PROMET“ d.o.o. 

ул. Змај Јовина бр. 14, 
Смедеревска Паланка 

48 сати по пријему 
захтева наручиоца 

2.972.940,00 динара 

2. 
МЛЕКО ПРОМЕТ д.о.о. 

ул. Атанасија Пуље бр. 40 Београд 
24 сата по пријему 
захтева наручиоца 

2.686.320,00 динара 

 
4) Називи/имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:  
Број под којим је 
понуда заведена 

Подносилац понуде Разлози за одбијање понуде 

03-3616 

„PALANKA 
PROMET“ d.o.o. 
ул. Змај Јовина бр. 
14, Смедеревска 

Паланка 

Понуда је и неприхватљива у смислу 
члана 3. став 1 тачка 33) Закона о јавним 
набавкама, јер иста прелази процењену 
вредност набавке  за партију 8.  
Понуђена цена 2.972.940,00 динара без 
ПДВ, 3.473.598,00 динара са ПДВ 

 
5) Ранг листа 

Рб Понуђач Рок за испоруку 
добара Цена без ПДВ 

1. 
 

МЛЕКО ПРОМЕТ д.о.о. 
ул. Атанасија Пуље бр. 40 Београд 

24 сата по пријему 
захтева наручиоца 

2.686.320,00 динара 

 
6)Назив/име понуђача чија је понуда најповољнија: 
 Комисија је после стручне оцене констатовала да је најповољнија понуда 
понуђача 
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