
 
Број: 331 

Датум: 13.05.2019. године 

Сремска Митровица 

              

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“бр.124/2012, 

14/15 и 68/15) и Извештаја Комисије о стручној оцени понуде број 330 од 13.05.2019. 

године,  директор Дома ученика средњих школа у Сремској Митровици је донео  

 

О Д Л У К У 

О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

 

Оквирни споразуми за јавну набавку добара Намирнице за припремање хране бр. 
3/2019, партија 5 – припремљена и конзервисана преговарачком поступку са 

објављивањем позива за подношење понуда – допуну понуда, додељује се следећем 
понуђачу: 

 

Партија 5–припремљена и конзервисана риба 

Предузеће за трговину и услуге „PE-CO“ DOO Сремски Карловци, 

Димитрија Сабова бр. 35, ПИБ:100277473, Матични број: 08410682 

 

Образложење 

 

На основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 293 од 30.04.2019. године 

покренут је преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда у 
складу са одредбама члана 35. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник 
РС“бр.124/12,14/15 и 68/15)  – допуну понуда број 3/19 у коме наручилац, не мењајући 
услове за учешће у поступку, техничке спецификације и критеријуме за доделу уговора, је 
позвао само и све понуђаче који су учествовали у отвореном поступку јавне набавке 

добара број 3/19 и предмету набавке обликованом по партијама, под називом: Набавка 
намирница за припремање хране за потребе Дома ученика средњих школа у Сремској 
Митровици, да за партије 5 – припремљена и конзервисана риба и партију 9 – свеже воће и 
поврће, допуне своје понуде, тако да их учине прихватљивим. Понуђена цена у овом 
преговарачком поступку не може бити већа од понуђене цене у отвореном поступку јавне 
набавке добара за предметну партију. 
 

Намирнице за припремање хране: храна, пиће, дуван и сродни производи 15000000 

Опис партије, назив и ознака из општег речника набавке: 



Партија 5: припремљена и конзервисана риба, ознака из општег речника набавке 15200000 
припремљена и конзервисана риба, процењена вредност 666.200,00 динара без ПДВ 

Партија 9: свеже воће и поврће, ознака из општег речника набавке поврће, воће и 
коштуњаво воће 03220000, 15300000, процењена вредност 1.226.850,00 динара без ПДВ 

Критеријум за избор најповољније понуде је економски најповољнија понуда. 
 

Дом ученика средњих школа у Сремској Митровици је  дана 03.05.2019. године доставио 

позив само и свим понуђачима који су учествовали у претходно спроведеном отвореном 
поступку јавне набавке бр.3/19 и који су поднели неприхватљиве понуде за наведену 
партију. 

 

За партију 5 – припремљена и конзервисана риба 

Предузеће за трговину и услуге „PE-CO“ DOO Сремски Карловци, Димитрија Сабова 35, 
За партију 9 – свеже воће и поврће 

„ЛУКИ КОМЕРЦ“ ДОО – Пећинци, Слободана Бајића 12. 
 

Благовремено, тј. до дана 13.05.2019.године до 09:00 часова, примљена је једна понуда  
Р.бр. Број под 

којим је 
понуда 
заведена 

Назив или шифра понуђача Датум Час 
пријема 
понуде 

1. 326 Предузеће за трговину и услуге 
„PE-CO“ DOO Сремски Карловци, 

Димитрија Сабова 35, 
 

12.05.2019. 

године 

17:10 

часова 

 

Неблаговремених понуда није било. 
 

ЗА партију  5 – припремљена и конзервисана риба , понуду је  поднело следећи понуђач: :  
Р.бр. Основни подаци о понуђачу понуђена цена 

без ПДВ 

понуђена цена 
са ПДВ 

1. Предузеће за трговину и услуге  
„PE-CO“ DOO Сремски Карловци, 
Димитрија Сабова бр. 35, ПИБ:100277473, 
Матични број: 08410682 

660.050,00 

динара  
763.635,00 

динара  

 

За партију  9 – свеже воће и поврће није прибављена ниједна понуда. 
 

Након стручне оцене понуда Комисија за јавну набавку  је предложила директору Дома 
ученика средњих школа у Сремској Митровици да донесе следећу : 

 

О Д Л У К У 

 

да се оквирни споразум за Набавку намирница за припремање хране, партија 5 – 

припремљена и конзервисана риба додели следећем понуђачу: 



Предузеће за трговину и услуге „PE-CO“ DOO Сремски Карловци, Димитрија Сабова бр. 
35, ПИБ:100277473, Матични број: 08410682 

 

Оквирни споразум ће понуђач извршавати самостално. 
 

На основу напред изнетог донета је Одлука као у диспозитиву. 
              

Упутство о правном средству: Против ове Одлуке понуђач може поднети захтев за 
заштиту права у року од 10 дана од дана њеног објављивања на Порталу јавних набавки и 
сајту наручиоца. 

Захтев се подноси Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој 
комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. 

                                                                                              

 

          

                                    За наручиоца 

                                                                                              Директор, Миленко Тодић  

             

                                    


