
 

 
ОСНОВНА ШКОЛА 
„ВОЈВОДА МИШИЋ“ 
др Милутина Ивковића 4  
11040 Београд 
Број: 17/2-9 
Датум: 21.04.2017. године 
 
 

 На основу члана 108. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 
124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), Одлуке о покретању поступка јавне 
набавке мале вредности бр. 17/2-1 од 24.03.2017. године и Извештаја комисије за 
спровођење јавне набавке о стручној оцени понуда бр. 17/2-8 од 20.04.2017. године, 
директор Основне школе „Војвода Мишић“ из Београда, доноси 

 

О Д Л У К У  
о додели уговора 

у јавној набавци мале вредности услуга  
– припрема и  дистрибуција школског оброка - ручка за ученике, 

 за потребе Основне школе „Војвода Мишић“ из Београда 
 
 

ЈН бр. 1.2.2/17 
 
 

I – Додељује се уговор: 

 понуђачу: CATERING&BAKE.RS DOO, Димитрија Туцовића 7, 11000 Београд, 
број понуде 72 од 12.07.2017. године. 

 

Образложење: 
 
 На основу Плана јавних набавки за 2017. годину, директор Основне школе „Војвода 
Мишић“ из Београда донео је Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности, 
заводни бр. 17/2-1 од 24.03.2017. године, за набавку услуга – припрема и дистрибуција 
школског оброка  – ручка за ученике, ознака из Општег речника набавки – 55524000, ЈН бр. 
1.2.2/17.  
 

Позив за подношење понуда и Конкурсна документација објављени су дана 
04.04.2017. године на Порталу јавних набавки и на сајту наручиоца.  
 
 

До истека рока за подношење понуда, 12.04.2017. године до 11:30 часова, на адресу 
наручиоца приспеле су 2 (две) понуде следећих понуђача: 
 



 

Ред. 
бр. 

 
Број и датум 

понуде 

 
Назив или шифра понуђача 

 

 
Датум пријема 

 

 
Час 

пријема 

1. 01-89/2  
од 10.04.2017. год. 

„ЛИДО“ д.о.о., друштво за 
исхрану и угоститељство, Наде 
Димић 4, 11080 Земун-Београд 

12.04.2017. год. 10:57 

2. 72 
од 12.07.2017. год. 

CATERING&BAKE.RS DOO, 
Димитрија Туцовића 7, 11000 
Београд 

12.04.2017. год. 11:07 

 
Неблаговремених понуда није било. 
  

            Након спроведеног поступка отварања понуда, комисија за спровођење поступка 
јавне набавке, одређено Решењем бр. 17/2-2 од 24.03.2017. године, сачинила је Записник о 
отварању понуда бр. 17/2-8  од 12.04.2017. године, а затим је приступила стручној оцени 
понуда и сачинила Извештај о истом.                
                                                                                                     

У Извештају о стручној оцени понуда бр. 17/2-8 од 20.04.2017. године, комисија за 
спровођење поступка јавне набавке је, после стручне оцене понуда, констатовала: 

 
 
II - Подаци о јавној набавци: 
 

1. Назив и адреса наручиоца: Основна школа „Војвода Мишић“, Др Милутина Ивковића 4, 
11040 Београд. 

2. Редни број јавне набавке за текућу годину: 1.2.2/17. 

3. Предмет јавне набавке: Набавка услуга – припрема и  дистрибуција школског оброка – 
ручка за ученике. 
 
4. Назив из Општег речника набавки: Услуге достављања припремљених оброка у школе. 

5. Ознака из Општег речника набавки: 55524000. 

6. Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности.  

7. Подаци у финансијском плану за 2017. годину: 423911. 
 
8. Процењена вредност јавне набавке без ПДВ- а (дин.): 818.625,00 динара. 

9. Критеријум за оцењивање понуде је: Најнижа понуђена цена. 
 
10. Ранг листа понуђача са понуђеном и најнижом ценом, после отварања понуда: 
 

1) CATERING&BAKE.RS DOO - Београд, понуђена цена ..............................117,00 дин. 
 
 Јединична цена ручка у термосима са колачем или воћем са ПДВ-ом: 140,40 дин. 
 Рок плаћања: 45 (четрдесетпет) дана од пријема исправно испостављеног рачуна. 
 Рок испоруке: радним даном до 12:00 часова (из модела уговора). 
 Рок важења понуде: 45 (четрдесетпет) дана од дана отварања понуда. 

 
 



 

 
 

2) „ЛИДО“ д.о.о., друштво за исхрану и угоститељство - Земун-Београд, понуђена 
цена .....................................................................................................................119,95 дин. 
 
 Јединична цена ручка у термосима са колачем или воћем са ПДВ-ом: 143,94 дин. 
 Рок плаћања: 45 (четрдесетпет) дана од пријема исправно испостављеног рачуна. 
 Рок испоруке: радним даном до 12:00 часова. 
 Рок важења понуде: 30 (тридесет) дана од дана отварања понуда. 

 
 
НАПОМЕНА: 
 

Конкурсном документацијом у поглављу III наведено је да је просечан број ученика за 
оброке (ручка) око 35. У обрасцу VI – 5: Опис предмета набавке наведено је да је процењен 
број оброка - ручка за период од 12 месеци од дана закључења уговора – 6.300 оброка. 
Процењен број оброка за период од 12 месеци наручилац је добио тако што је дневни број 
оброка, дакле 35, помножио са 180 наставних дана. У обрасцу VI – 6: Образац структуре 
цене дошло је до техничке грешке те је уместо 6.300 уписан број 17.100 оброка.  
 

Понуђач CATERING&BAKE.RS DOO - Београд је укупан износ добио тако што је 
јединичну цену помножио са 6.300 оброка, док је понуђач „ЛИДО“ д.о.о., друштво за исхрану 
и угоститељство - Земун-Београд укупан износ добио тако што је јединичну цену помножио 
са 17.100 оброка. 

 
С обзиром на то да је због техничке грешке у конкурсној документацији, дошло до 

различитих укупних цена, наручилац неће тражити исправке рачунских грешака. На основу 
члана 93. став 5. Закона у случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је 
јединична цена. Имајући у виду наведени члан, наручилац је рангирање извршио на основу 
јединичне цене. 
 

   
11. Назив понуђача чија је понуда повољна узимајући у обзир Извештај о стручној 
оцени понуда број 17/2-8 од 20.04.2017. године 
              

Комисија за спровођење поступка јавне набавке је после стручне оцене понуда 
констатовала да је повољна понуда следећег понуђача: 

 

 CATERING&BAKE.RS DOO, Димитрија Туцовића 7, 11000 Београд 
 
 
те је на основу члана 54. став 12. тачка 5) и члана 105. став 2. тачка 7) Закона предложила 
наручиоцу да донесе Одлуку о додели уговора наведеном понуђачу. 

 
Укупна вредност уговора за припрему и дистрибуцију школског оброка –ручка за 

ученике износи 737.100,00 динара без ПДВ-а, односно 884.520,00 динара са ПДВ-ом, рок 
важења понуде: 45 (четрдесетпет) дана од дана отварања понуда, рок испоруке: радним 
даном до 12:00 часова (из модела уговора) и рок плаћања: 45 (четрдесетпет) дана од од 
пријема исправно испостављеног рачуна. Изабрани понуђач извршава набавку самостално. 
 

Директор је, као одговорно лице наручиоца, прихватио предлог комисије за 
спровођење поступка јавне набавке, те је на основу горе наведеног и члана 108. став 1. 
Закона донео Одлуку о додели уговора горе наведеном понуђачу.    

 
 



 


