Дом ученика средњих школа Ужице
Ул. Ужичке републике бр. 116

OДЛУКА О ОДБИЈАЊУ ПОНУДЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА –
Бр. набавке 002-2017
Намирнице и прехрамбени производи

25. Април 2017. године
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На основу члана 106. Закона о јавним набавкама .(»Сл.гласник РС« број 68/2015) , и
Извештаја о стручној оцени понуда Комисије за јавну набавку, 03 број 001-/17 oд 24.04.2017.
године, директор Дома ученика средњих школа Ужице, дана 25.04.2017. године доноси

OДЛУКУ О ОДБИЈАЊУ ПОНУДА
Одбијају се понуде
1. понуда понуђача „Шопаловић“ пр. Обрад Шопаловић бр. 002-10/17 од 18.04.2017.
године за партију бр. 04 Јунеће, свињско и пилеће месо и понуда „Сувобор кооп нн“
д.о.о. Чачак бр. 03 002-14-2/17 од 18.04.2017. године за партију бр. 6. Месне
прерађевине на основу члана 92. ст. 1. и 106. ст. 1. тачка 5. ЗЈН, као и
2. понуда понуђача „Ила промет“ д.о.о. Чачак бр. 03 бр. 002-002-9-2/17 од 18.04.2017.
године за партију бр. 7 Риба замрзнута, на основу члана 106. став 1. тачка 2.

Образложење
Наручилац Дом ученика средњих школа Ужице, је дана 10.03.2017. године, донео Одлуку о
покретању отвореног поступка , 03 број 002/2017, за јавну набавку добара - набавка Намирница и
прехрамбених производа, обликовану у 12 партија, а дана 13.03.2017. године објавио обавештење о
покретању поступка и Конкурсну документацију на Порталу јавних набавки и на сајту Дома
ученика средњих школа Ужице.
Приликом стручне оцене понуда утврђено је да понуда бр. 002-10/17 за партију бр. 04
понуђача «Шопаловић» пр. Обрад Шопаловић Мачкат и 002-14-2/16 за партију 06 понуђача
«Сувобор кооп нн» д.о.о. Чачак, садрже понуду за по један производ са неуобичајено ниском
ценом. Како ниједан од понуђача није доставио накнадно тражено образложење неуобичајено
ниске цене за производе јунећи бут без кости-понуђач «Шопаловић» пр. Мачкат и туњевина
комади «Сувобор кооп нн» д.о.о. Чачак, то је наручилац донео одлуку као у диспозитиву јер исте
цене нису прихваћене обзиром да су неупоредиво ниже од упоредивих тржишних цена. Из
наведених разлога иста понуда има и недостатке због којих није могуће утврдити стварну
садржину понуде и није је могуће упоредити са другим понудама, те је одбијена на основу члана
92.ст.1. и 106. ст. 1. тачка 5. ЗЈН.
Понуда понуђача «Ила промет» д.о.о. Чачак бр. 002-9-2/17 од 18.04.2017. године је
одбијена јер је утврђено да не испуњава додатни услов тражен конкурсном документацијом и то
доказ да располаже расхладним возилом за доставу замрзнутих производа и то замрзнуте рибе за
партију бр. 7 Риба замрзнута. Из наведених разлога иста понуда је одбијена на основу члана 105.
став. 1. тачка 2. ЗЈН.
Одговорно лице наручиоца је прихватило предлог Комисије за јавну набавку, те је
донета одлука као у диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА: Против ове Одлуке може се поднети захтев за заштиту права у року
од 10 (десет) дана од дана пријема ове одлуке, сходно одредбама члана 149. став 6. ЗЈН.
Дом ученика средњих школа Ужице
директор
Зоран Поповић
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