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Процењена вредност партије  7. Конзумна јаја је 30.000,00 дин без ПДВ; 
 

Основни подаци о понуђачима: 

Благовремено тј. до дана 12.01.2015. године до 11:00 часова пристигла је понуда понуђача: 

Ред. 
бр. 

Број под којим је 
понуда заведена 

Назив или шифра понуђача 
Датум 
пријема 
понуде 

Време 
пријема 
понуде 

ПАРТИЈА 7. КОНЗУМНА ЈАЈА 

1.  42 
„GOMEX“, д.о.о. 
23000 Зрењанин 
Милетићева 27А 

12.01.2015.  10:45 

 

Неблаговремених понуда није било. 

Поступак отварања понуда спроведен је дана 12.01.2015. године, од 11:05 до 11:15 часова, о 
чему  је  сачињен  Записник  о  отварању  понуда  број  43  од  12.01.2015.  године.  Поступку 
преговарања приступило се одмах након завршеног поступка отварања понуда о чему  је  такође 
сачињен Записник о преговарању, број 44 од 12.01.2015. године. 

Комисија је спровела поступак прегледа и оцене понуда и дана 13.01.2015. године сачинила 
Извештај о стручној оцени понуда. 

 

У поступку прегледа понуда Комисија је утврдила следеће: 
Рок важења понуде обавезно се наводи у понуди и не може бити краћи од 30 дана од дана 

отварањапонуда. 
Рок испоруке: не може бити дужи од  2 дана од дана требовања.  
Рок и начин плаћања: Плаћање је динарско. Минимални рок плаћања је 15, а маскималан је 

45 календарских дана 
  Критеријум предвиђен конкурсном документацијом je најнижа понуђена цена. 

  Уколико након стручне оцене достављених понуда, две или више прихватљивих понуда буду 
имале исту цену за предметна добра који су садржани у понуди, предност ће имати понуда оног 

понуђача који је понудио дужи рок плаћања. Уколико постоје две или више понуда са једнаком 
понуђеном  ценом  и  истим  роком  плаћања,  предност  ће  имати  она  понуда  која  је  прва 
приспела на адресу Наручиоца.  

  Прибављена је следећа понуда: 

1)   Понуда  понуђача  „GOMEX“,  д.о.о.    23000  Зрењанин,  Милетићева  27А,  са  следећим 
елементима: 
‐ понуђена цена............................... 28.336,00 дин. без ПДВ‐а, а са ПДВ‐ом 31.169,60 дин.  
‐ рок важења понуде....................... 30 дана од дана oтварања 
‐ рок испоруке ................................. 2 дана од дана требовања 
‐ рок плаћања .................................. 45 дана од дана испостављања фактуре 

Понуда испуњава све услове из Закона о јавним набавкама и Конкурсне документације. 
Комисија констатује да је понуда понуђача „GOMEX“, д.о.о.  23000 Зрењанин, Милетићева 27А, 
заведена код Наручиоца под бројем  42 од 12.01.2014. – прихватљива. 

Након спроведеног поступка  прегледа и оцене понуда, Комисија је извршила рачунску 
контролу достављене понуде и констатовала да је понуда рачунски исправна. 

Комисија је такође констатовала да понуђена цена није већа од упоредивих тржишних 
цена. 

С обзиром да је Наручилац за ПАРТИЈУ 7. Конзумна јаја, прибавио само једну прихватљиву 
понуду, беспредметно је исту рангирати. 

Taкође се констатује да су то коначне цене понуђача „Gomex“д.о.о. 23000 Зрењанин, 
Милетићева 27А, јер овлашћено лице понуђача није приступило поступку преговарања и  није се 
наставио други круг преговарачког поступка усменим изјашњавањем. 
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Комисија је предложила Наручиоцу да донесе одлуку о додели уговора и закључи уговор о 
набавци намирница и прехрамбених производа из Партије 7. Конзумна јаја, са понуђачем 
„GOMEX“, д.о.о.  23000 Зрењанин, Милетићева 27А, по понуђеној цени од 28.336,00 динара без 
ПДВ‐а, а са ПДВ‐ом  31.169,60 динара, роком  важења понуде од 30 од дана отварања, роком 
испоруке од  2 дана од дана требовања и роком плаћања 45 дана од дана испостављања фактуре  

На основу изнетог одлучено је као у диспозитиву. 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове одлуке може се поднети захтев за заштиту 

права у року од 10 дана од дана објављивања одлуке о додели уговора на порталу јавних набавки. 
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних 
набавки, а предаје се Наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено 
доставља Републичкој комисији.  
 
 
Одлуку доставити: 
1)  Понуђачу: 

‐ „GOMEX“, д.о.о.  23000 Зрењанин, Милетићева 27А 

2)  Комисији за јавну набавку 

3)  Архиви 
 

 

 

 

 
                                                       Директорка школе 

 

                                             ____________________ 
                           Олушки Снежана 

 
 
 

 


