ЦРВЕНИ КРСТ СРБИЈЕ
ЦРВЕНИ КРСТ КРАГУЈЕВАЦ
02 Број 1074/2
11.9.2017.године
КРАГУЈЕВАЦ
На основу члана 51.Закона о јавним набавкама Републике Србије ( Сл.гласник РС број
124/2012, 14/2015 и 68/2015) и члана 32.алинеја 16.Статута Црвеног крста Крагујевца 01 број
988/2 од 25.6.2010.године, Управни одбор Црвеног крста Крагујевца на седници која је
одржана 11.септембра 2017.године, доноси
ОДЛУКУ
О измени Плана јавних набавки Црвеног крста Крагујевца за 2017.годину
I-Meња се тачка 10. Плана јавних набавки Црвеног крста Крагујевца за
2017.годину, утолико што се процењена вредност какао-крем производа, повећава на
1.320.000,00 динара без ПДВ-а.
Уместо планираних средстава од 600.000,00 динара, у колони 3 тачке 10, треба да
стоји износ од 1.320.000,00 динара без ПДВ-а.
II- Meњају се оквирни датуми за покретање поступка, закључења и извршења уговора,
утолико што се поступак покреће у септембру 2017., уговор закључује у новембру
2017.године, а извршава у новембру 2018.године.
III-Измене наведене у ставу I и II диспозитива ове Одлуке, биће унете у табеларни
приказ Плана јавних набавки Црвеног крста Крагујевца за 2017.годину и у року од 10
дана од дана усвајања Одлуке, биће објављене на Порталу Управе за јавне набавке,а
ова Одлука и на интернет страници Црвеног крста Крагујевца.
IV- Измена Плана јавних набавки је извршена у складу са Финансијским планом Црв
еног крста Крагујевца за 2017.годину.
V- Oва Одлука ступа на снагу и примењује се након коначности Одлуке о обустави
поступка јавне набавке какао-крем производа ЈН бр.3-10/017.
Образложење
Одлуком Управног одбора Црвеног крста Крагујевца број 02-512/3 од 8.5.2017.године,
о покретању поступка јавне набавке намирница, одређена је процењена вредност намирница
распоређених у 10 партија, међу којима и јавне набавке какао-крем производа од 600.000,00
динара без ПДВ-а.
Позивом за подношење понуда 07 број 910 од 2.августа 2017. године и конкурсном
документацијом објављеном дана 3.августа 2017.године године на Порталу јавних набавки и
на интернет страници Црвеног крста Крагујевца, наручилац је покренуо отворени поступак
јавне набавке добара-намирница за потребе Програма „народне кухиње“, „Школских
кухиња“ и једнократне помоћи социјално игроженим лицима на територији Крагујевца,
распоређене у 10 партија намирница.
Након истека рока за доставу понуда , дана 4.септембра 2017.спроведен је поступак
јавног отварања понуда, на коме су учествовала четири понуђача, за партију 3-10/017 (какаокрем производи).
Понуђач „Интеркомерц“-Рача, као и понуђач Паланка Промет“ из Смедеревске
Паланке доставили су понуде чије су вредности изнад процењене вредности јавне набавке,
тако да их је Комисија за јавну набавку оценила као непрохватљиве.

Понуде понуђача „Божиловић-Луксор“ из Свилајнца и „Попадић-комерц“ из
Крагујевца су прихватљиве јер њихова вредност није изнад процењене вредности јавне
набавке какао-крем производа.
Међутим, у поступку стручне оцене понуда, понуђачи чије су понуде оцењене као
прихватљиве нису доставиле доказе о томе да понуђени млечни какао-крем не садржи трансмасне киселине.
Једини понуђач који поседује документ који доказује одсуство транс-масних киселина
у понуђеном „Еуро-крему“, произвођача Swiss Lion из Такова, је „Интеркомерц“ из Раче,
понудивши укупну вредност од 1.311.296.,00 динара, која је изнад процењене вредности
јавне набавке, тако да је понуда оцењена као неприхватљива.
Разматрајући и оцењујући пристигле понуде, Комисија за јавну набавку намирница је
констатовала да нису испуњени услови за доделу уговора о јавној набавци какао-крем
производа ЈН бр.3-10/017) и предложила да се поступак обустави у фази након стручне
оцене понуда, на основу Извештаја о стручној оцени понуда за партију 3-10/017 (какао-крем
производи).
На седници Управног одбора Црвеног крста Крагујевца од 11.9.2017.године, одлучено
је као у диспозитиву ове Одлуке.

