
   
БРОЈ: ЈНМВ 2/2020-9 

ДАТУМ: 27.03.2020. год 

 

 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 

бр.124/12, 14/15 и 68/15) и Извештаја о стручној оцени понуда број: ЈНМВ 2/2020-8 од 

26.03.2020. године, директор ПУ „ВЧИЕЛКА“ Бачки Петровац д о н о с и   

 

ОДЛУКУ 

О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА -  

НАМИРНИЦЕ - РОБА ШИРОКЕ ПОТРОШЊЕ 

 

  ЈНМВ 2/2020 

 

Уговор о јавној набавци добара – намирнице - роба широке потрошње 

Д О Д Е Љ У Ј Е  С Е  понуђачу „KOMERCSERVIS-PRODUKT CO“ ДОО КАЋ, Делфе Иванић 37 из  

Каћа, који је самостално поднео понуду. 

 

Одлука о додели уговора се објављује на Порталу јавних набавки и на интернет 

страници ПУ „Вчиелка“ у року од три дана од дана доношења исте. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е :  

 

1. Предмет јавне набавке: 

Предмет јавне набавке је набавка добара – намирнице - роба широке потрошње; 

ознака и назив из ОРН: 15800000 – разни прехрамбени производи. 

 

2. Процењена вредност јавне набавке:  

Процењена вредност јавне набавке без ПДВ износи укупно 1.300.000,00 динара. 

 

3. Основни подаци о понуђачима: 

У поступку јавне набавке добара – намирнице - роба широке потрошње поднета је 

1 (једна) понуда  и то од стране следећег понуђача: 

Неблаговремених понуда није било. 

 

1. Скраћено пословно име: „KOMERCSERVIS-PRODUKT CO“ ДОО КАЋ 

Правна форма: Друштво са ограниченом одговорношћу 

Адреса седишта: 

Општина:  

Каћ 

Место:  

Каћ 

Улица: 

Делфе Иванић 

Број: 

37 

Спрат/стан:  

/ 

Адреса за пријем електронске поште: office@komercservis.rs  

Матични број: 08744262 

ПИБ: 100454853 

Неблаговремених понуда није било. 

 

4. Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђене цене 

тих понуда:/. 

 

 5. Ако је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно 

образложење - начин на који је утврђена та цена: Нема понуда које су одбијене због 

неуобичајено ниске цене. 

 

 

 

mailto:office@komercservis.rs


6. Начин примене методологије доделе пондера: 

Додела пондера извршена је сходно методологији утврђеној Конкурсном 

документацијом, тако да су понуђачи који су за доставили прихватљиве и одговарајуће 

понуде оцењивани применом критеријума најнижа понуђена цена.  

 

Комисија је након прегледа и стручне оцене понуда констатовала да je примљенa једна 

прихватљива и одговарајућа понуда и то следећег понуђача: 

У оквиру понуде деловодни број 17/20 понуђач „KOMERCSERVIS-PRODUKT CO“ ДОО, 

Делфе Иванић 37 из Каћа је понудио следеће:  

Укупна цена без ПДВ: 1.299.100,00 динара 

Укупна цена са ПДВ: 1.525.477,00 динара 

Рок непроменљивости цена: Минимум 60 дана од дана закључења уговора 

Начин и услови плаћања:   
до 45 дана од дана пријема исправно сачињеног 

рачуна и пратеће документације 

Рок испоруке: 

Сукцесивно, у складу са потребама Наручиоца. Рок 

испоруке је 4 дана од дана издавања поруџбенице, 

сопственим превозом понуђача. Испорука се врши 

радним данима и то у периоду од 06:00 до 12:00 

часова. 

Начин подношења понуде: самостално 

Рок важења понуде: 30 дана од дана отварања понуда 

Понуда је потписана и оверена: ДА  

Понуђач је доставио доказе о 

испуњености обавезних услова: 
ДА 

Понуђач је доставио доказе о 

испуњености додатних услова: 
ДА 

 

 

7. Р А Н Г И Р А Њ Е  П О Н У Д А  

Након прегледа и оцењивања понуда сачињена је следећа ранг листа понуда: 

Место 

на 

ранг 

листи 

Понуђач 
УКУПНА ЦЕНА 

 БЕЗ ПДВ 

УКУПНА ЦЕНА  

СА ПДВ 

1 

„KOMERCSERVIS-PRODUKT 

CO“ ДОО 

Делфе Иванић 37  

Каћ 

1.299.100,00 динара 1.525.477,00 динара 

 

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  

Понуђач чија је понуда оцењена као најповољнија и коме Комисија за јавну 

набавку предлаже да се додели уговор је „KOMERCSERVIS-PRODUKT CO“ ДОО, Делфе 

Иванић 37 из Каћа. Понуђач је понуду поднео самостално. 

На основу свега наведеног Наручилац је донео одлуку као што је наведено  у 

диспозитиву. 

 

 

 



 

 


