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− Партија број 11-Разни прехрамбени производи- понуђачу Интеркомерц д.о.о. Рача, ул.Краља 
Александра Карађорђевића број 32, ПИБ: 101226807 , МБ: 06563503 чија је понуда број 11 од 
24.03.2017.године, код наручиоца заведена под бројем 805/17 од 27.03.2017.године оцењена као 
прихватљива и најповољнија.  

 
− Партија број 12- Пијаћа вода- понуђачу Ла фантана д.о.о. Београд, ул.Патријарха Димитрија 12г, 

ПИБ: 103228707, МБ: 17535480, чија је понуда број 20/2017 од 23.03.2017.године, код наручиоца заведена 
под бројем 811/17 од 27.03.2017.године, једина поднета за предметну партију и оцењена као прихватљива.  

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Дана 14.02.2017.године наручилац је донео  Одлуку број 374/17 од 14.02.2017.године о покретању отвореног 
поступка јавне набавке добара-Пољопривредни и прехрамбени производи за припремање оброка и пијаћа вода, по 
партијама (укупно 12 партија)-број ОП 1.1.1/17. 
За наведену набавку  спроводи се отворени поступак, по Позиву за подношење понуда број 444/17 од 
22.02.2017.године , објављеном на  Порталу јавних набавки: www.portal.ujn.gov.rs и интернет страници 
наручиоца: www.domucenikatrstenik.edu.rs дана 23.02.2017.године, као и на Порталу ЈП ``Службени гласник``. 
Рок за подношење понуда био је 27.03.2017.године, до 12.00 часова. 
За поступак јавне набавке именована је Комисија Решењем наручиоца број 375/17 од 14.02.2017.године. 
Јавно отварање понуда обављено је дана 27.03.2017.године у времену од 12.30 часова до 15.45 часова, о чему је 
сачињен Записник о отварању понуда број 825/17 од 27.03.2017.године. 
Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и сачинила 
Извештај о истом.  
У Извештају о стручној оцени понуда у отвореном поступку јавне набавке добара број 871/17 од 
31.03.2017.године, Комисија за јавну набавку је констатовала следеће: 
 
1. Предмет јавне набавке је набавка добара-пољопривредни и прехрамбени производи за припремање оброка и 

пијаћа вода, по партијама (укупно 12 партија ), у отвореном поступку, број набавке ОП 1.1.1/17.  
2. Поступак јавне набавке покренут је Одлуком о покретању број 374/17 од 14.02.2017.године.Позив за 

подношење понуда број 444/17  од 22.02.2017.године објављен је на  Порталу јавних набавки и интернет 
страници наручиоца: www.domucenikatrstenik.edu.rs дана 23.02.2017.године, као и на Порталу ЈП ``Службени 
гласник``. 

3. Укупна процењена вредност ЈН 1.1.1/17 износи: 5.372.444,00  динара без ПДВ-а, што по годинама износи: 
4.029.333,00 динара без ПДВ-а у 2017.години и 1.343.111,00 динара без ПДВ-а  у 2018. години.  
 
      Процењена вредност по партијама износи: 

- Партија број 1- Производи  животињског порекла, месо и изнутрице: 1.192.120,00 динара без ПДВ-а 
- Партија број 2-Месне прерађевине и сухомеснати производи: 508.500,00 динара без ПДВ-а 
- Партија број 3- Смрзнута риба и други производи од рибе:  163.900,00 динара без ПДВ-а 
- Партија број 4- Млеко и млечни производи: 641.450,00 динара без ПДВ-а 
- Партија број 5- Хлебни производи: 342.900.00 динара без ПДВ-а 
- Партија број 6- Пецива и колачи: 411.700,00динара без ПДВ-а 
- Партија број 7- Поврће и воће: 611.800,00 динара без ПДВ-а 
- Партија број 8- Поврће смрзнуто: 210.370,00 динара без ПДВ-а 
- Партија број 9- Конзервирано воће и поврће:  200.150,00 динара без ПДВ-а 
- Партија број 10- Конзумна кокошија јаја: 121.000,00 динара без ПДВ-а 
- Партија број 11-Разни прехрамбени производи: 788.554,00 динара без ПДВ-а 
- Партија број 12-Пијаћа вода у балонима: 180.000,00 динара без ПДВ-а 

 
4. Средства за реализацију ЈН-ке предвиђена су Финансијским планом наручиоца за 2017.годину и пројекцијом 

за 2018.годину на конту 426823- намирнице за припремање хране. Предвиђена средства за 2017.годину износе 
укупно 4.029.333,00 динара без ПДВ-а, што са обрачунатим ПДВ износи 4.561.550,00 динара и обезбеђена су 
из средстава буџетa у износу од 3.766.550,00 динара са ПДВ и сопствених средства у износу од 795.000,00 са 
ПДВ-ом.  

5. Нема одступања од Годишњег плана јавних набавки наручиоца за 2017.годину. 
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6. Разлог за спровођење овог отвореног поступка јавне набавке  заснива се на одредби члана 32. у вези са чланом 
68. Закона о јавним набавкама ( ``Службени гласник РС`` број 124/12 , 14/15  и 68/15). 

7. Наручилац самостално спроводи поступак јавне набавке. 
Рок за подношење понуда био је 27.03.2017.године, до 12.00 часова. 
За поступак јавне набавке, именована је Комисија решењем наручиоца број 375/17 од 14.02.2017.године. 
Јавно отварање понуда обављено је дана 27.03.2017.године у времену од 12.30 часова до 15.45 часова. 

8. Отварању понуда присуствовaли су  представници понуђача,  по приложеном пуномоћју, и то: 
− Игор Тришовић, за понуђача Дон Дон д.о.о., Београд, пуномоћјe 369 oд 22.03. 2017. год.(бр.код 

наручиоца 813/17 од 27.03.2017.) 
−  Игор Здравковић, за понуђача Милк Хоусе  Д.О.О. Ниш , пуномоћје-овлашћење 54 од 27.03.2017. год. 

(бр.код наручиоца 816/17 од 27.03.2017.год.) 
 
Отварању понуда присуствовао је и Душан Јаквљевић, одређен решењем број 783/17 од 23.03.2017.год, као 
секретар Комисије- техничко лице без права одлучивања, који је водио записник. 
 

9.  Понуде су отворили чланови Комисије за предметну јавну набавку:  
− Предраг Терзић, председник 
− Драгана Лаловић, члан  и  
− Марија Вукићевић, члан,  

и о томе сачинили Записник број 825/17  од 27.03.2017.године. 
 

10. Понуде је благовремено, на адресу наручиоца,  поднело 9 понуђача, и то по следећем редоследу за 
појединачне партије јавне набаке: 

- Партија број 1: 
1.Доо Котленик промет ,Лађевци 
2. ПТУР „САН“ предузетник Тришић Милован, Крушевац 

- Партија број 2:  
1. Доо Котленик промет ,Лађевци  
2. ПТУР „САН“ предузетник Тришић Милован, Крушевац 

- Партија број 3:  
1. Фриком доо, Београд 
2. Интеркомерц  д.о.о. Рача 
3. ПТУР „САН“ предузетник Тришић Милован, Крушевац 

- Партија број 4:  
1. Милк Хоусе Д.О.О. Ниш 
2. ПТУР „САН“ предузетник Тришић Милован, Крушевац 

- Партија број 5:  
1. Дон Дон д.о.о. Београд  
2. ПТУР „САН“ предузетник Тришић Милован, Крушевац 

- Партија број 6:  
1. ПТУР „САН“ предузетник Тришић Милован, Крушевац 

- Партија број 7:  
       1. "FRESH LINE" doo, Краљево 

4. „Den fruit“ doo, Попина, Трстеник  
Партија број 8: 
1. Фриком доо, Београд 
2. Интеркомерц д.о.о. Рача 
3. ПТУР „САН“ предузетник Тришић Милован, Крушевац 

- Партија број 9: 
1. Интеркомерц  д.о.о. Рача 

- Партија број 10: 
1. Интеркомерц  д.о.о. Рача 
2. ПТУР „САН“ предузетник Тришић Милован, Крушевац 

- Партија број 11: 
1. Интеркомерц  д.о.о. Рача 
2. ПТУР „САН“ предузетник Тришић Милован, Крушевац 
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-    Партија број 12: 
1.  Ла фантана д.о.о. Београд 

 
Неблаговремених понуда није било ни у једној од 12 партија. 

    
11. Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене као неприхватљиве,елементи понуде и разлози 

за њихово одбијање, за сваку партију појединачно: 
 

За партију број 1- Производи  животињског порекла, месо и изнутрице 
 

- ПОНУЂАЧ:  ПТУР „САН“ Предузетник Тришић Милован, Крушевац 
- Понуђач наступа:самостално. 
- Број под којим је понуда заведена  код понуђача: 01/17  од 17.03.2017. год. 
- Број под којим је понуда заведена  код наручиоца:809/17 од 27.03.2017. год.      
- Укупна понуђена цена   без ПДВ-а: 1.329.502,00  динара 
- Укупна понуђена цена са ПДВ-ом :  1.462.452,00  динара 
- Рок испоруке ( у данима, не дужи од 2 дана  од дана пријема  наручиочеве поруџбине-изузев   

            партије 4-не дужи од 1 дана  од дана пријема наручиочеве поруџбине ): 2 дан. 
- Рок и начин плаћања ( не може бити  краћи од 30, нити дужи од 45  дана по пријему  фактуре ): 31 
дана. 
- Рок важења понуде ( не краћи од 30 дана од дана отварања понуда ): 31 дана. 
- Период од закључења уговора у којем се  цена неће мењати ( у данима, не може бити краћи од 90 
дана ): 365 дана. 

    Која понуда је неприхватљива због: 
- битних недостатака- понуђач у понуди није приложио важећи уговор произвођача Производно 
услужно трговинска радња ПИЛЕ  Љубиша Миљојковић предузетник Трстеник, са овлашћеном 
институцијом за испитивање здравствене исправности намирница која је предмет јавне 
набавке,обзиром да понуђач није произвођач, као део доказа о испуњености додатног услова број 10-
да има обезбеђену контролу здравствене исправности намирница која је предмет партије јавне 
набавке. 

- Понуђена цена  већа је од процењене вредности ове партије јавне набавке  
 

 За партију број 2-Месне прерађевине и сухомеснати производи: 
 

- ПОНУЂАЧ: ПТУР „САН“ Предузетник Тришић Милован, Крушевац 
- Понуђач наступа: самостално. 
- Број под којим је понуда заведена  код понуђача: 01/17 од 17.03.2017. год. 
- Број под којим је понуда заведена  код наручиоца: 809/17 од 27.03.2017. год. 
- Укупна понуђена цена   без ПДВ-а: 457.161,00 динара 
- Укупна понуђена цена са ПДВ-ом : 548.593,92 динара 
- Рок испоруке ( у данима, не дужи од 2 дана  од дана пријема  наручиочеве поруџбине-изузев   

            партије 4-не дужи од 1 дана  од дана пријема наручиочеве поруџбине ): 2 дана 
- Рок и начин плаћања ( не може бити  краћи од 30, нити дужи од 45  дана по пријему  фактуре ): 31 
дан. 
- Рок важења понуде ( не краћи од 30 дана од дана отварања понуда ): 31 дан. 
- Период од закључења уговора у којем се  цена неће мењати ( у данима, не може бити краћи од 

90дана ): 365 дана. 
Која понуда је неприхватљива због: 

- битних недостатака- понуђач у понуди није приложио важећи уговор произвођача А.Д. Неопланта 
Нови Сад, са овлашћеном институцијом за испитивање здравствене исправности намирница која је 
предмет јавне набавке,обзиром да понуђач није произвођач, као део доказа о испуњености додатног 
услова број 10-да има обезбеђену контролу здравствене исправности намирница која је предмет 
партије јавне набавке. 

За партију број 3-Смрзнута риба и други производи од рибе: 
 

- ПОНУЂАЧ:  Фриком доо Београд 
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- Понуђач наступа: самостално 
- Број под којим је понуда заведена  код понуђача: 1548 од 22.03.2017. год. 
- Број под којим је понуда заведена  код наручиоца: 785/17 од 24.03.2017. год. 
- Укупна понуђена цена   без ПДВ-а: 147.520,00 динара 
- Укупна понуђена цена са ПДВ-ом : 165.479,00 динара 
- Рок испоруке ( у данима, не дужи од 2 дана  од дана пријема  наручиочеве поруџбине-изузев   

            партије 4-не дужи од 1 дана  од дана пријема наручиочеве поруџбине ): 1 дан. 
- Рок и начин плаћања ( не може бити  краћи од 30, нити дужи од 45  дана по пријему  фактуре ): 30 
дана. 

- Рок важења понуде ( не краћи од 30 дана од дана отварања понуда ):  60 дана. 
- Период од закључења уговора у којем се  цена неће мењати ( у данима, не може бити краћи од 90  
дана ): 365 дана. 

Која понуда је неприхватљива због: 
- битних недостатака-понуђач у понуди није приложио налаз о контроли исправности намирница,  као  
део доказа о испуњености додатноног услова број 10-да има обезбеђену контролу здравствене 
исправности намирница која је предмет јавне набавке 

 
- ПОНУЂАЧ:  ПТУР „САН“ Предузетник Тришић Милован, Крушевац 

- Понуђач наступа: самостално 
- Број под којим је понуда заведена  код понуђача: 01/17 од 17.03.2017 год. 
- Број под којим је понуда заведена  код наручиоца: 809/17 од 27.03.2017.год. 
- Укупна понуђена цена  без ПДВ-а:  184.504,00 динара 
- Укупна понуђена цена са ПДВ-ом :  202.954,00 динара 
- Рок испоруке ( у данима, не дужи од 2 дана  од дана пријема  наручиочеве поруџбине-изузев   

            партије 4-не дужи од 1 дана  од дана пријема наручиочеве поруџбине ): 2 дана 
- Рок и начин плаћања ( не може бити  краћи од 30, нити дужи од 45  дана по пријему  фактуре ): 31 
дана. 
- Рок важења понуде ( не краћи од 30 дана од дана отварања понуда ): 31 дана. 
- Период од закључења уговора у којем се  цена неће мењати ( у данима, не може бити краћи од 90  
дана ): 365 дана. 
Која понуда је неприхватљива због: 
- битних недостатака-понуђач у понуди није приложио важећи уговор произвођача доо Ловопромет 
Ниш са овлашћеном институцијом за испитивање здравствене исправности намирница која је предмет 
јавне набавке са налазом о контроли исправности намирница,обзиром да понуђач није произвођач, као 
део доказа о испуњености додатног услова број 10-да има обезбеђену контролу здравствене 
исправности намирница која је предмет партије јавне набавке 

- Понуђена цена већа је од процењене вредности ове партије јавне набавке  
 

За партију број 5- Хлебни производи 
 

- ПОНУЂАЧ: ПТУР „САН“ Предузетник Тришић Милован, Крушевац 
- Понуђач наступа: самостално 
- Број под којим је понуда заведена  код понуђача: 01/17 од 17.03.2017. год. 
- Број под којим је понуда заведена  код наручиоца: 809/17 од 27.03.2017 год. 
- Укупна понуђена цена   без ПДВ-а: 380.066,00 динара. 
- Укупна понуђена цена са ПДВ-ом : 418.072,60 динара. 
- Рок испоруке ( у данима, не дужи од 2 дана  од дана пријема  наручиочеве поруџбине-изузев   

            партије 4-не дужи од 1 дана  од дана пријема наручиочеве поруџбине ): 1 дан 
- Рок и начин плаћања ( не може бити  краћи од 30, нити дужи од 45  дана по пријему  фактуре ): 31 
дан  
- Рок важења понуде ( не краћи од 30 дана од дана отварања понуда ): 31 дан 
- Период од закључења уговора у којем се  цена неће мењати ( у данима, не може бити краћи од 90  
дана ): 365 дана. 
Која понуда је неприхватљива због : 
- понуђена цена  већа је од процењене вредности ове партије јавне набавке . 
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За партију број 8: Поврће смрзнуто 
 

- ПОНУЂАЧ: Фриком доо Београд 
- Понуђач наступа: самостално 
- Број под којим је понуда заведена  код понуђача:. 1548 од 22.03.2017.год. 
- Број под којим је понуда заведена  код наручиоца: 786/17 од 24.03.2017. год. 
- Укупна понуђена цена   без ПДВ-а: 180.800,00 динара 
- Укупна понуђена цена са ПДВ-ом :   202.345,00 динара 
- Рок испоруке ( у данима, не дужи од 2 дана  од дана пријема  наручиочеве поруџбине-изузев   

            партије 4-не дужи од 1 дана  од дана пријема наручиочеве поруџбине ): 1 дан. 
- Рок и начин плаћања ( не може бити  краћи од 30, нити дужи од 45  дана по пријему  фактуре ): 30 
дана. 

- Рок важења понуде ( не краћи од 30 дана од дана отварања понуда ): 60 дана. 
- Период од закључења уговора у којем се  цена неће мењати ( у данима, не може бити краћи од 90  
дана ):  365 дана. 

 Која понуда је неприхватљива због: 
- битних недостатака-понуђач у понуди није приложио изјаву о достављању менице, сачињену у 
слободној форми, којом неопозиво потврђује да ће наручиоцу, на дан закључења уговора, доставити  
регистровану бланко сопствену меницу (соло меницу) уредно оверену и потписану од стране 
овлашћеног лица и менично овлашћење за добро извршење посла у висини од 10% од укупне 
вредности уговора без ПДВ-а (стр.14/53 конкурсне документације), као доказ о будућем достављању 
средства финансијског обезбеђења 

 
- ПОНУЂАЧ: ПТУР „САН“ Предузетник Тришић Милован, Крушевац 

- Понуђач наступа: самостално 
- Број под којим је понуда заведена  код понуђача: 01/17 од 17.03.2017. год. 
- Број под којим је понуда заведена  код наручиоца: 809/17 од 27.03.2017. год. 
- Укупна понуђена цена   без ПДВ-а: 341.260,00 динара 
- Укупна понуђена цена са ПДВ-ом : 375.386,00 динара 
- Рок испоруке ( у данима, не дужи од 2 дана  од дана пријема  наручиочеве поруџбине-изузев   

            партије 4-не дужи од 1 дана  од дана пријема наручиочеве поруџбине ): 2 дана 
- Рок и начин плаћања ( не може бити  краћи од 30, нити дужи од 45  дана по пријему  фактуре ):  31 
дан 
- Рок важења понуде ( не краћи од 30 дана од дана отварања понуда ): 31 дан 
- Период од закључења уговора у којем се  цена неће мењати ( у данима, не може бити краћи од 90  
дана ): 365 дана 
Која понуда је неприхватљива због : 
- понуђена цена  већа је од процењене вредности ове партије јавне набавке . 

 
За партију број 10: Конзумна кокошија јаја 

 
- ПОНУЂАЧ: ПТУР „САН“ Предузетник Тришић Милован, Крушевац 

- Понуђач наступа: самостално 
- Број под којим је понуда заведена  код понуђача: 01/17 од 17.03.2017. год. 
- Број под којим је понуда заведена  код наручиоца: 809/17 од 27.03.2017.год. 
- Укупна понуђена цена  без ПДВ-а:  138.424,00 динара 
- Укупна понуђена цена са ПДВ-ом : 152.266,40 динара 
- Рок испоруке ( у данима, не дужи од 2 дана  од дана пријема  наручиочеве поруџбине-изузев   

            партије 4-не дужи од 1 дана  од дана пријема наручиочеве поруџбине ): 2 дана. 
- Рок и начин плаћања ( не може бити  краћи од 30, нити дужи од 45  дана по пријему  фактуре ):  31 
дан. 
- Рок важења понуде ( не краћи од 30 дана од дана отварања понуда ): 31 дан.   
- Период од закључења уговора у којем се  цена неће мењати ( у данима, не може бити краћи од 90  
дана ): 365 дана 
Која понуда је неприхватљива због: 
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- битних недостатака-понуђач у понуди није приложио важећи уговор произвођача ТПМ КУКИ 
Милован Кукаљ ПР Крушевац са овлашћеном институцијом за испитивање здравствене исправности 
намирница која је предмет јавне набавке,као део доказа за успуњеност додатног услова бр.10, обзиром 
да понуђач није произвођач 

- понуђена цена  већа је од процењене вредности ове партије јавне набавке . 
 

12. Прихватљиве понуде поднели су по редоследу појединачних партија јавне набавке и редоследу 
подношења следећи понуђачи: 
 

Партија број 1: Производи  животињског порекла, месо и изнутрице 
 

1.ПОНУЂАЧ:  Доо Котленик промет Лађевци 
       Понуђач наступа:самостално 

Број под којим је понуда заведена  код понуђача: 50  од 20.03.2017 год. 
Број под којим је понуда заведена  код наручиоца: 802/17 од 27.03.2017 год 

      Укупна понуђена цена   без ПДВ-а: 1.098.420,00 динара 
      Укупна понуђена цена са ПДВ-ом : 1.208.262,00 динара 

                  Рок испоруке ( у данима, не дужи од 2 дана  од дана пријема  наручиочеве поруџбине-изузев   
            партије 4-не дужи од 1 дана  од дана пријема наручиочеве поруџбине ): 1 дан. 

      Рок и начин плаћања ( не може бити  краћи од 30, нити дужи од 45  дана по пријему  фактуре ): 45 
дана. 
      Рок важења понуде ( не краћи од 30 дана од дана отварања понуда ): 100 дана. 
      Период од закључења уговора у којем се  цена неће мењати ( у данима, не може бити краћи од 90 
дана ): 365 дана. 

  
Партија број 2: Месне прерађевине и сухомеснати производи 

 
1.ПОНУЂАЧ:  Доо Котленик промет Лађевци 

Понуђач наступа: самостално. 
Број под којим је понуда заведена  код понуђача: 50  од 20.03.2017 год. 
Број под којим је понуда заведена  код наручиоца: 803/17 од 27.03.2017 год 

      Укупна понуђена цена   без ПДВ-а: 499.600,00 динара. 
      Укупна понуђена цена са ПДВ-ом : 599.520,00 динара. 

                  Рок испоруке ( у данима, не дужи од 2 дана  од дана пријема  наручиочеве поруџбине-изузев   
            партије 4-не дужи од 1 дана  од дана пријема наручиочеве поруџбине ): 1 дан. 

      Рок и начин плаћања ( не може бити  краћи од 30, нити дужи од 45  дана по пријему  фактуре ):  45 
дана. 
    Рок важења понуде ( не краћи од 30 дана од дана отварања понуда ): 100 дана. 
      Период од закључења уговора у којем се  цена неће мењати ( у данима, не може бити краћи од 90  
дана ): 365 дана. 
 

Партија број 3-Риба смрзнута и други производи од рибе 
 

1.ПОНУЂАЧ:  Интеркомерц д.о.о. Рача 
       Понуђач наступа: самостално. 

Број под којим је понуда заведена  код понуђача: 3 од 24.03.2017 год. 
Број под којим је понуда заведена  код наручиоца: 805/17 од 27.03.2017 год. 

      Укупна понуђена цена   без ПДВ-а:  126.218,00 динара. 
      Укупна понуђена цена са ПДВ-ом :  140.807,00 динара. 

                  Рок испоруке ( у данима, не дужи од 2 дана  од дана пријема  наручиочеве поруџбине-изузев   
            партије 4-не дужи од 1 дана  од дана пријема наручиочеве поруџбине ): 2 дана. 

      Рок и начин плаћања ( не може бити  краћи од 30, нити дужи од 45  дана по пријему  фактуре ): 45 
дана. 
      Рок важења понуде ( не краћи од 30 дана од дана отварања понуда ): 30 дана. 
       Период од закључења уговора у којем се  цена неће мењати ( у данима, не може бити краћи од 90  
дана ): 365 дана 
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Партија број 4- Млеко и млечни производи 

 
1.ПОНУЂАЧ:  Милк Хоусе Д.О.О Ниш 

Понуђач наступа:самостално. 
Број под којим је понуда заведена  код понуђача: 52/2017 од 24.03.2017. године 
Број под којим је понуда заведена  код наручиоца: 793/17 од 27.03.2017. године 

      Укупна понуђена цена   без ПДВ-а: 479.750,00 динара. 
      Укупна понуђена цена са ПДВ-ом : 547.365,00 динара. 

                  Рок испоруке ( у данима, не дужи од 2 дана  од дана пријема  наручиочеве поруџбине-изузев   
            партије 4-не дужи од 1 дана  од дана пријема наручиочеве поруџбине ): 1 дан 

      Рок и начин плаћања ( не може бити  краћи од 30, нити дужи од 45 дана по пријему фактуре ): 30 
дана 
      Рок важења понуде ( не краћи од 30 дана од дана отварања понуда ): 120 дана. 
      Период од закључења уговора у којем се  цена неће мењати ( у данима, не може бити краћи од 90  
дана ):  120 дана. 

 
2.ПОНУЂАЧ:  ПТУР „САН“ Предузетник Тришић Милован, Крушевац 

Понуђач наступа:самостално. 
Број под којим је понуда заведена  код понуђача: 01/17 од 17.03.2017 године 
Број под којим је понуда заведена  код наручиоца: 809/17 од 27.03.2017 год. 
Укупна понуђена цена   без ПДВ-а: 529.001,60 динара. 

      Укупна понуђена цена са ПДВ-ом : 603.956,12  динара. 
                  Рок испоруке ( у данима, не дужи од 2 дана  од дана пријема  наручиочеве поруџбине-изузев   
            партије 4-не дужи од 1 дана  од дана пријема наручиочеве поруџбине ): 1 дан 

      Рок и начин плаћања ( не може бити  краћи од 30, нити дужи од 45 дана по пријему фактуре ): 31 
дана 
      Рок важења понуде ( не краћи од 30 дана од дана отварања понуда ): 31 дана. 
      Период од закључења уговора у којем се  цена неће мењати ( у данима, не може бити краћи од 90  
дана ):  365 дана. 

 
Партија број 5- Хлебни производи 

 
1. ПОНУЂАЧ:   Дон Дон д.о.о. Београд 
      Понуђач наступа: самостално. 

Број под којим је понуда заведена  код понуђача: 368 од 22.03.2017 год. 
Број под којим је понуда заведена  код наручиоца: 807/17 од 27.03.2017 год. 

      Укупна понуђена цена   без ПДВ-а: 251.300,00 динара. 
      Укупна понуђена цена са ПДВ-ом : 276.430,00 динара. 

                  Рок испоруке ( у данима, не дужи од 2 дана  од дана пријема  наручиочеве поруџбине-изузев   
            партије 4-не дужи од 1 дана  од дана пријема наручиочеве поруџбине ): 1 дан. 

      Рок и начин плаћања ( не може бити  краћи од 30, нити дужи од 45  дана по пријему  фактуре ):  30 
дана.      
     Рок важења понуде ( не краћи од 30 дана од дана отварања понуда ): 90 дана. 
      Период од закључења уговора у којем се  цена неће мењати ( у данима, не може бити краћи од 90  
дана ):  90 дана. 

 
Партија број 6- Пецива и колачи 

 
1.ПОНУЂАЧ:ПТУР „САН“ Предузетник Тришић Милован, Крушевац 

Понуђач наступа: Самостално 
Број под којим је понуда заведена  код понуђача: 01/17 од 17.03.2017 год. 
Број под којим је понуда заведена  код наручиоца: 809/17 од 27.03.2017 год. 

      Укупна понуђена цена   без ПДВ-а: 358.176,00 динара. 
      Укупна понуђена цена са ПДВ-ом : 393.993,60 динара. 

                  Рок испоруке ( у данима, не дужи од 2 дана  од дана пријема  наручиочеве поруџбине-изузев   
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            партије 4-не дужи од 1 дана  од дана пријема наручиочеве поруџбине ): 1 дан. 
      Рок и начин плаћања ( не може бити  краћи од 30, нити дужи од 45  дана по пријему  фактуре ):  31 
дан. 
      Рок важења понуде ( не краћи од 30 дана од дана отварања понуда ): 31 дан.   
      Период од закључења уговора у којем се  цена неће мењати ( у данима, не може бити краћи од 90  
дана ): 365 дана. 

 
Партија број 7- Поврће и воће 

 
                  1.ПОНУЂАЧ:"FRESH LINE" DOO Краљево 

       Понуђач наступа: Самостално. 
Број под којим је понуда заведена  код понуђача:. 60/17 од 24.03.2017. год. 
Број под којим је понуда заведена  код наручиоца: 796/17 од 27.03.2017. год. 

      Укупна понуђена цена   без ПДВ-а: 588.800,00 динара 
      Укупна понуђена цена са ПДВ-ом : 647.890,00 динара  

                  Рок испоруке ( у данима, не дужи од 2 дана  од дана пријема  наручиочеве поруџбине-изузев   
            партије 4-не дужи од 1 дана  од дана пријема наручиочеве поруџбине ): 2 дана. 

      Рок и начин плаћања ( не може бити  краћи од 30, нити дужи од 45  дана по пријему  фактуре ):  45 
дана 
    Рок важења понуде ( не краћи од 30 дана од дана отварања понуда ): 31 дан. 
      Период од закључења уговора у којем се  цена неће мењати ( у данима, не може бити краћи од 90  
дана ): 365 дана. 
 
2.ПОНУЂАЧ: “Den fruit” doo, Попина ,Трстеник 
       Понуђач наступа: Самостално. 

Број под којим је понуда заведена  код понуђача: 51/17 од 25.03.2017. год. 
Број под којим је понуда заведена  код наручиоца: 800/17 од 27.03.2017.год. 

      Укупна понуђена цена   без ПДВ-а: 598.850,00 динара 
      Укупна понуђена цена са ПДВ-ом : 658.965,00 динара 

                  Рок испоруке ( у данима, не дужи од 2 дана  од дана пријема  наручиочеве поруџбине-изузев   
            партије 4-не дужи од 1 дана  од дана пријема наручиочеве поруџбине ):1 дан 

      Рок и начин плаћања ( не може бити  краћи од 30, нити дужи од 45  дана по пријему  фактуре ): 45 дана 
     Рок важења понуде ( не краћи од 30 дана од дана отварања понуда ): 90 дана 
      Период од закључења уговора у којем се  цена неће мењати ( у данима, не може бити краћи од 90  
дана ): 360 дана. 

 
Партија број 8- Поврће смрзнуто 

 
1.ПОНУЂАЧ: Интеркомерц д.о.о. Рача 
       Понуђач наступа: самостално. 

Број под којим је понуда заведена  код понуђача:. 8 од 24.03.2017. год. 
Број под којим је понуда заведена  код наручиоца: 805/17 од 27.03.2017 год 

      Укупна понуђена цена   без ПДВ-а: 168.356,00 динара. 
      Укупна понуђена цена са ПДВ-ом : 188.446,60 динара. 

                  Рок испоруке ( у данима, не дужи од 2 дана  од дана пријема  наручиочеве поруџбине-изузев   
            партије 4-не дужи од 1 дана  од дана пријема наручиочеве поруџбине ):2 дана 

      Рок и начин плаћања ( не може бити  краћи од 30, нити дужи од 45  дана по пријему  фактуре ): 45 
дана. 
    Рок важења понуде ( не краћи од 30 дана од дана отварања понуда ): 30 дана. 
      Период од закључења уговора у којем се  цена неће мењати ( у данима, не може бити краћи од 90  
дана ): 365 дана. 
 

Партија број 9- Конзервирано воће и поврће 
 

               1.ПОНУЂАЧ: Интеркомерц д.о.о. Рача 
       Понуђач наступа: самостално. 
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Број под којим је понуда заведена  код понуђача:. 9 од 24.03.2017 године 
Број под којим је понуда заведена  код наручиоца: 805/17 од 27.03.2017 год 

      Укупна понуђена цена   без ПДВ-а: 131.568,00 
      Укупна понуђена цена са ПДВ-ом : 157.881,60 

                  Рок испоруке ( у данима, не дужи од 2 дана  од дана пријема  наручиочеве поруџбине-изузев   
            партије 4-не дужи од 1 дана  од дана пријема наручиочеве поруџбине ): 2 дана. 

      Рок и начин плаћања ( не може бити  краћи од 30, нити дужи од 45  дана по пријему  фактуре ): 45 
дана.     
 Рок важења понуде ( не краћи од 30 дана од дана отварања понуда ): 30 дана. 
      Период од закључења уговора у којем се  цена неће мењати ( у данима, не може бити краћи од 90  
дана ): 365 дана. 

 
Партија број 10- Конзумна кокошија јаја 

 
1.ПОНУЂАЧ: Интеркомерц д.о.о. Рача 
       Понуђач наступа: самостално. 

Број под којим је понуда заведена  код понуђача:. 10 од 24.03,2017 године 
Број под којим је понуда заведена  код наручиоца: 805/17 од 27.03.2017 год 

      Укупна понуђена цена   без ПДВ-а: 91.185,60 динара 
      Укупна понуђена цена са ПДВ-ом : 100.304,16 дианара 

                  Рок испоруке ( у данима, не дужи од 2 дана  од дана пријема  наручиочеве поруџбине-изузев   
            партије 4-не дужи од 1 дана  од дана пријема наручиочеве поруџбине ): 2 дана. 

      Рок и начин плаћања ( не може бити  краћи од 30, нити дужи од 45  дана по пријему  фактуре ):  45 
дана. 
    Рок важења понуде ( не краћи од 30 дана од дана отварања понуда ): 30 дана. 
      Период од закључења уговора у којем се  цена неће мењати ( у данима, не може бити краћи од 90  
дана ): 365 дана. 

 
Партија број 11- Разни прехрамбени производи 

 
1.ПОНУЂАЧ: Интеркомерц д.о.о. Рача 
       Понуђач наступа: самостално. 

Број под којим је понуда заведена  код понуђача: 11 од 24.03.2017 год. 
Број под којим је понуда заведена  код наручиоца: 805/17 од 27.03.2017. год. 

      Укупна понуђена цена   без ПДВ-а: 607.169,26 динара. 
      Укупна понуђена цена са ПДВ-ом : 713.796,19 динара. 

                  Рок испоруке ( у данима, не дужи од 2 дана  од дана пријема  наручиочеве поруџбине-изузев   
            партије 4-не дужи од 1 дана  од дана пријема наручиочеве поруџбине ): 2 дана 

      Рок и начин плаћања ( не може бити  краћи од 30, нити дужи од 45  дана по пријему  фактуре ): 45 
дана.  Рок важења понуде ( не краћи од 30 дана од дана отварања понуда ): 30 дана. 
      Период од закључења уговора у којем се  цена неће мењати ( у данима, не може бити краћи од 90  
дана ): 365 дана. 
 
2.ПОНУЂАЧ: ПТУР „САН“ Предузетник Тришић Милован, Крушевац 
       Понуђач наступа: самостално. 

Број под којим је понуда заведена  код понуђача: 01/17 од 17.03.2017. год. 
Број под којим је понуда заведена  код наручиоца: 809/17 од 27.03.2017. год. 

      Укупна понуђена цена   без ПДВ-а:  774.284,19  динара. 
      Укупна понуђена цена са ПДВ-ом : 909.729,77 динара. 

                  Рок испоруке ( у данима, не дужи од 2 дана  од дана пријема  наручиочеве поруџбине-изузев   
            партије 4-не дужи од 1 дана  од дана пријема наручиочеве поруџбине ): 2 дана. 

      Рок и начин плаћања ( не може бити  краћи од 30, нити дужи од 45  дана по пријему  фактуре ):  31 
дан. Рок важења понуде ( не краћи од 30 дана од дана отварања понуда ): 31 дан.   
      Период од закључења уговора у којем се  цена неће мењати ( у данима, не може бити краћи од 90  
дана ): 365 дана. 
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Напомена:За наведену партију, Комисија је, уз предходно тражену сагласност Захтевом број 859/17 од 
30.03.2017.године и добијену писану сагласност понуђача ПТУР „САН“ Предузетник Тришић Милован, 
Крушевац у допису број  863/17 од 30.03.2017.године за исправку очигледне рачунске грешке коју је Комисија  
установила у обрасцу структуре цене  са спецификацијом добара приликом стручне оцене понуда –исправила 
следеће: 

- износ погрешно уписане укупне цене без ПДВ-а за добро под ред.бр.6 -Концентрат за пилећу супу  
од 5.646,20 динара-на тачан износ од 5.602,20динара 

- износ погрешно уписане укупне цене без ПДВ-а  од 774.328,19 динара на тачан износ од 
774.284,19 динара 

- износ погрешно уписане укупне цене са ПДВ-ом од 915.193,82 динара на тачан износ од 
909.729,77 динара 

Описана грешка је исправљена у свим обрасцима где се та грешка јавља. Пондерисање понуде и 
пондерска листа за предметну партију , сачиниће се на основу овако прихваћене и извршене исправке 
у понуди наведеног понуђача. 

 
Партија број 12- Пијаћа вода у балонима 

 
1.ПОНУЂАЧ: Ла фантана д.о.о. Београд 
       Понуђач наступа: самостално. 

Број под којим је понуда заведена  код понуђача: 20/2017 од 23.03.2017 год. 
Број под којим је понуда заведена  код наручиоца: 811/17 од 27.03.2017. год 
Укупна понуђена цена   без ПДВ-а: 172.000,00 динара. 

      Укупна понуђена цена са ПДВ-ом : 206.400,00 динара. 
                  Рок испоруке ( у данима, не дужи од 2 дана  од дана пријема  наручиочеве поруџбине-изузев   
            партије 4-не дужи од 1 дана  од дана пријема наручиочеве поруџбине ): 2 дана. 

      Рок и начин плаћања ( не може бити  краћи од 30, нити дужи од 45  дана по пријему  фактуре ): 30 
дана.       
      Рок важења понуде ( не краћи од 30 дана од дана отварања понуда ): 45 дана. 
      Период од закључења уговора у којем се  цена неће мењати ( у данима, не може бити краћи од 90  
дана ): 360 дана. 

 
13. Критеријум за доделу уговора је економски најповољнија понуда, а елементи критеријума за  доделу 

уговора су :  
 

1)Понуђена цена......................................................................................... до 70 пондера 
2)Период од закључења уговора у којем се цена неће мењати.................до 30 пондера 

 
   Број пондера за одређени критеријум ће се израчунавати на следећи начин: 
 

1) Број пондера за понуђену цену, по формули: 
 

           Цмин 
Ц=  –––––––– x 70 

            Цпон 
Ц =број остварених бодова на основу понуђене цене 
Цпон=цена конкретног понуђача 
Цмин=минимална понуђена цена 
Максималан број пондера по овом критеријуму је 70. 
 
2) Број пондера  за период  од  закључења уговора у којем се цена неће мењати рачунајући од дана  

закључења уговора  ( минимум 90 дана ), по формули: 
 
Рок немењања цена =   30 x број дана  ( за конкретну понуду ) у којима се цена неће мењати 
                                               Максимални понуђени број  дана у којима  се цена неће мењати  
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Под периодом  у коме се цене неће мењати  подразумева се врененски период  ( у току реализације 
уговора ) у коме понуђач нуди  фиксне јединичне  цене добара која су предмет јавне набавке, 
рачунајући од дана закључења уговора,  с тим да исти не може  бити краћи од 90 дана од дана 
закључења уговора. 
Максималан број пондера по овом критеријуму је 30. 
 

Напомена: У случају да две или више понуда-прве на ранг листи, добију исти број бодова, тј. ако буду економски 
исте, одлучујући фактор ће бити најнижа понуђена цена. Уколико две или више понуда имају исту најнижу 
понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног Понуђача који је остварио већи број бодова на 
основу критеријума – „период од закључења уговора у којем се цена неће мењати“. Уколико две или више понуда 
имају једнаку понуђену цену, исти број бодова по другом критеријуму, Комисија ће доделити уговор понуђачу 
чија је понуда раније примљена  код  наручиоца. 
 
14.Начин примене методологије доделе пондера и рангирање прихватљивих : Комисија је према критеријуму  
за доделу уговора и формулама за примену истог из тачке 13.овог Извештаја, у вези са тачком  12. истог 
Извештаја ( ту су дати елементи прихватљивих понуда сваког понуђача, потребни за рангирање и оцењивање, по 
партијама )-прегледала  све  неодбијене понуде, за сваку од партија јавне набавке,  и утврдила, ради доделе 
уговора о јавној набавци за сваку конкретну партију, пондере, из чега је проистекло да су највећи број пондера- за 
појединачне партије, остварили следећи понуђачи: 

За Партију број 1- Производи животињског порекла, месо и изнутрице  
 

    Понуђач  Доо Котленик промет, Лађевци , са остварених  100 пондера ( од чега 70 за понуђену цену и 30 за 
период од закључења уговора  у којем се цена неће мењати ).   
 

За Партију број 2- Месне прерађевине и сухомеснати производи 
 

     Понуђач ДОО Котленик промет, Лађевци, са остварених 100  пондера ( од чега 70 за понуђену цену и 30 за 
период од закључења уговора  у којем се цена неће мењати ).    
 
    За Партију број 3: Смрзнута и други производи од рибе 
 
Понуђач Интеркомерц д.о.о. Рача, са остварених 100  пондера ( од чега 70 за понуђену цену и 30 за период од 
закључења уговора  у којем се цена неће мењати ).    
 

За Партију број 4- Млеко и млечни производи 
 

Понуђач  ПТУР „САН“ Предузетник Тришић Милован, Крушевац, са остварених 93,48  пондера ( од чега 
63,48 за понуђену цену и 30 за период од закључења уговора  у којем се цена неће мењати ).   

 
Пондерска ранг  листа за партију број 4: 

Редни 
број 

Назив понуђача Број пондера за 
понуђену цену 

Број пондера- за 
период од закључења 
уговора  у којем се 
цена неће мењати 

Укупан број 
пондера 
 

1 2 3 4 5  ( 3+4 ) 
1. ПТУР „САН“ предузетник 

Тришић Милован, Крушевац  
63,48 30 93,48 

 
2. 

 
Милк Хоусе Д.О.О Ниш 

 
70 

 
9,86 

 
79,86 

 
За Партију број 5- Хлебни производи 

 
      Понуђач,  Дон Дон ДОО,Нови Београд са остварених 100 ( од чега 70  за понуђену цену и 30 за период од 
закључења уговора  у којем се цена неће мењати ).  
 

За Партију број 6- Пецива и колачи 
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      Понуђач  ПТУР „САН“ предузетник Тришић Милован, Крушевац, као једини понуђач који је поднео 
понуду, са остварених 100 пондера( од чега 70 за понуђену цену и 30 за период од закључења уговора  у којем се 
цена неће мењати ).   

За Партију број 7- Поврће и воће 
 

       Понуђач  FRESH LINE DOO, Краљево, са остварених 100 пондера- ( од чега 70  за понуђену цену и 30 за 
период од закључења уговора  у којем се цена неће мењати ). 

 
Пондерска ранг  листа за партију број 7: 

Редни 
број 

Назив понуђача Број пондера за 
понуђену цену 

Број пондера- за 
период од закључења 
уговора  у којем се 
цена неће мењати 

Укупан број 
пондера 
 

1 2 3 4 5  ( 3+4 ) 
1. FRESH LINE DOO, Краљево 70 30 100 

2. "Den frit " doo, Попина, 
Трстеник 70 68,82 98,41 

 
За Партију број 8- Поврће смрзнуто 

 
       Понуђач Интеркомерц д.о.о. Рача са остварених 100  пондера ( од чега 70 за понуђену цену и 30 за период 
од закључења уговора  у којем се цена неће мењати ).   
 

За Партију број 9- Конзервирано воће и поврће 
 

       Понуђач Интеркомерц  д.о.о. Рача,  са остварених 100 пондера као једини понуђач који је поднео понуду- ( 
од чега 70  за понуђену цену и 30 за период од закључења уговора  у којем се цена неће мењати ). 
 

За Партију број 10- Конзумна кокошија јаја 
         

Понуђач Интеркомерц  д.о.о. Рача,  са остварених  100   пондера ( од чега 70 за понуђену цену и 30 за 
период од закључења уговора  у којем се цена неће мењати ).   
 

За Партију број 11-Разни прехрамбени производи 
 

        Понуђач Интеркомерц д.о.о. Рача, са остварених 100 пондера ( од чега 70 за понуђену цену и 30  за период 
од закључења уговора  у којем се цена неће мењати ).   
 

 Пондерска ранг  листа за партију број 11: 
Редни 
број 

Назив понуђача Број пондера-
бодова за 
понуђену цену 

Број пондера- за 
период од закључења 
уговора  у којем се 
цена неће мењати 

Укупан број 
пондера 
          

1 2 3 4 5( 3+4 ) 
1. Интеркомерц д.о.о. Рача 70 30 100 
2. ПТУР „САН“ предузетник 

Тришић Милован, Крушевац 
54,89 30 84,89 

    
За Партију број 12-Пијаћа вода у балонима 

    
    Понуђач Ла фантана д.о.о. Београд, као једини понуђач који је поднео понуду ,са остварених 100  пондера-
бодова  ( од чега 70 за понуђену цену и 30 за период од закључења уговора  у којем се цена неће мењати ).   
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15.Предлог Комисије за јавну набавку:На основу  стручне оцене понуда, спроведене у складу са конкурсном 
документацијом и извршеним рангирањем прихватљивих понуда по критеријуму економски најповољнија 
понуда, Комисија за јавну набавку, предлаже наручиоцу доношење одлуке о додели уговора  и доделу уговора о 
предметној јавној набавци, појединачно за сваку партију, следећим понуђачима: 

 
− Партија број 1- Производи животињског порекла,месо и изнутрице- понуђачу Доо Котленик 

промет, Лађевци, Лађевци 540, ПИБ:101957940, МБ:07369093, чија је понуда број 50 од  
20.03.2017.године, код наручиоца заведена под бројем 802/17 од 27.03.2017.године, оцењена као 
прихватљива и најповољнија; 
 

− Партија број 2-Месне прерађевине и сухомеснати производи- понуђачу Доо Котленик промет, 
Лађевци, Лађевци 540, ПИБ:101957940, МБ:07369093, чија је понуда број 50 од  20.03.2017.године, код 
наручиоца заведена под бројем 803/17 од 27.03.2017.године, оцењена као прихватљива и најповољнија;  
 

− Партија број 3- Смрзнута риба и други производи од рибе-понуђачу„Интеркомерц“ д.о.о. Рача, 
ул.Краља Александра Карађорђевића број 32, ПИБ: 101226807 , МБ: 06563503,  чија је понуда број 3 од 
24.03.2017.године, код наручиоца заведена под бројем 805/17 од 27.03.2017.године оцењена као 
прихватљива и најповољнија;  

 
− Партија број 4-Млеко и млечни производи-понуђачу ПТУР „САН“ предузетник Тришић Милован, 

Крушевац, ул.Дринска бр.48, ПИБ: 102750193, МБ: 55784566, чија је понуда број 01/17од 
17.03.2017.године, код наручиоца заведена под бројем 809/17 од 27.03.2017.године оцењена као 
прихватљива и најповољнија;  

 
− Партија број 5- Хлебни производи- понуђачу  Дон Дон д.о.о, Београд, Булевар Зорана Ђинђића бр.144 

б,ПИБ: 105425574, МБ:20383399,  чија је понуда број 368 од 22.03.2017.године, код наручиоца заведена 
под бројем 807/17 од 27.03.2017.године оцењена као прихватљива и најповољнија; 

 
− Партија број 6-Пецива и колачи –понуђачу понуђачу ПТУР „САН“ предузетник Тришић Милован, 

Крушевац,ул.Дринска бр.48, ПИБ: 102750193, МБ: 55784566, чија је понуда број 01/17  од 
17.03.2017.године, код наручиоца заведена под бројем 807/17 од 27.03.2017.године, једина поднета за 
предметну партију и оцењена као прихватљива; 

 
− Партија број 7 - Поврће и воће- понуђачу FRESH LINE DOO, Краљево, ул. Карађорђева 196 б, 

ПИБ:104513502, МБ: 20175702, чија је понуда број 60/17 од 23.03.2017.године, код наручиоца заведена 
под бројем 796/17 од 27.03.2017.године оцењена као прихватљива и најповољнија;  

 
− Партија број 8-Поврће смрзнуто- понуђачу Интеркомерц д.о.о. Рача, ул.Краља Александра 

Карађорђевића број 32, , ПИБ: 101226807 , МБ: 06563503, чија је понуда број 8 од 18.03.2016.године, код 
наручиоца заведена под бројем 690/16 од 21.03.2016.године оцењена као прихватљива и најповољнија;  
 

− Партија број 9-Конзервирано воће и поврће- понуђачу Интеркомерц д.о.о. Рача, ул.Краља 
Александра Карађорђевића број 32, ПИБ: 101226807 , МБ: 06563503, чија је понуда број 9 од 
24.03.2017.године, код наручиоца заведена под бројем 805/17 од 27.03.2017.године, једина поднета за 
предметну партију и оцењена као прихватљива; 
 

− Партија број 10 – Конзумна кокошија јаја- понуђачу Интеркомерц д.о.о. Рача, ул.Краља Александра 
Карађорђевића број 32, ПИБ: 101226807 , МБ: 06563503,  чија је понуда број 10 од 24.03.2017.године, код 
наручиоца заведена под бројем 805/17 од 27.03.2017.године оцењена као прихватљива и најповољнија.  

 
− Партија број 11-Разни прехрамбени производи- понуђачу Интеркомерц д.о.о. Рача, ул.Краља 

Александра Карађорђевића број 32, ПИБ: 101226807 , МБ: 06563503 чија је понуда број 11 од 
24.03.2017.године, код наручиоца заведена под бројем 805/17 од 27.03.2017.године оцењена као 
прихватљива и најповољнија.  
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