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Средња занатска школа 

Ул. Вукасовићева бр. 21; 11090 Београд - Раковица 

Датум: 11.09.2017. год. 

 

 

 
 

На основу члана 116. став 1. и прилога 3И Закона о јавним набавкама, („Службени 

гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15 - у даљем тексту: ЗЈН), Оквирног споразума бр. 

1860/1 од 06.09.2017. године (код добављача заведено: 06.09.2017. год.), те Уговора о 

јавној набавци бр. 1860/2 од 06.09.2017. године (код Добављача заведено: 06.09.2017. 

год.), Средња занатска школа, као Наручилац, објављује: 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ПОЈЕДИНАЧНОМ УГОВОРУ НА ОСНОВУ 

ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

за ЈН ОП са циљем закључења оквирног споразума бр. 1.2.1. -услуге 

~ Исхрана ученика – Припрема и дистрибуција школског оброка ~ 

 

НАРУЧИЛАЦ: 

 

 Наручилац: Средња занатска школа 

 Адреса: Вукасовићева 21 а, 11090 Београд 

 ПИБ: 100166887 

 Матични број: 07004036 

 Шифра делатности: 85.20 

 Интернет страница наручиоца: www.srednjazanatska.edu.rs  

 Одговорно лице: Милован Марковић 

 Врста наручиоца: Наручилац је део класичног сектора и потпада под део – 

Образовање. 

 

ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак јавне набавке (члан 32. ЗЈН) са циљем 

закључења оквирног споразума (члан 40. и 40а став 1. ЗЈН). 

http://www.srednjazanatska.edu.rs/
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ВРСТА ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Услуге  

 

ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ НАБАВКЕ: 5.860.777,00 динара (рсд.) без ПДВ-а. 

 

НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКИ: 

 

- 55524000 → Услуге достављања припремљених оброка у школе 

ОПИС УСЛУГА: 

Набавка услуга – Припрема ручка и доручка, Исхрана ученика – Припрема и 

дистрибуција школског оброка – и то у наменским термосима од INOX-a 

(киселоотпорног прохрома Ч.4580) за дистрибуцију хране. 

 

Наведено подразумева оброк прилагођен узрасту деце која похађају продужени боравак (и 

редовну наставу). Набавка предметних добара подпада под „промет (хране) на мало“ 

које је дефинисано Законом о безбедности хране (''Службени гласник РС" бр. 41/09 - у 

дањем: ЗБХ) као руковање храном, односно њена прерада, припрема, складиштење, на 

месту продаје или испоруке потрошачу, делатности припреме и послуживања хране, 

између осталих и у објектима колективне исхране (кантине, болнице, вртићи, школе) 

 

УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ: Вредност I Уговора о јавној набавци бр. 1860/2 од 

06.09.2017. године (код Добављача 06.09.2017. год.), је: 2.097.600,00 динара без ПДВ-а, 

односно 2.517.120,00 динара са ПДВ-ом.. 

 

КРИТЕРИЈУМ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ (ДОДЕЛУ) ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

(УГОВОРА): Економски најповољнија понуда. 

Оцењивање и рангирање достављених понуда заснива се на следећим елементима 

критеријума. 

Р.бр. ОПИС Број пондера 

1. Најнижа понуђена цена услуге без ПДВ-а                                        50 

2. Повољнији услови плаћања (гратиси) 50 

                                                                                         УКУПНО: 100 

1. Најнижа понуђена цена услуге без ПДВ-а 

Највећи број пондера по овом критеријуму износи 50 пондера.Најповољнија понуда 

по основу критеријума висина цене је понуда са најнижом ценом услуге.Број 

пондера понуђача са мање повољним ценама услуге одређује се према формули: 

  
                                        вредност најниже понуђене цене услуга 

БРОЈ ПОНДЕРА = ----------------------------------------------------------  x 50                  

                                      вредност цене услуга појединачне понуде 
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 2. Повољнији услови плаћања 

           Највећи број пондера по овом критеријуму износи 50 пондера: 

                        1) По основу гратиса укупно 50 пондера 

                          - 50 пондера понуђач који даје највећи број гратиса 

                          - 25 пондера понуђач који је други по броју гратиса 

                          - 10 пондера понуђач који је трећи по броју гратиса 

                          -  5  пондера остали који су одобрили  гратисе 

                          -  0 пондера понуђач који не одобрава гратисе 

  

Гратиси се у понуди уписују за просечан број ученика на дневном нивоу, 

нумерички, целим бројевима. Уколико више понуђача понуди исти број гратиса, 

сви добијају број пондера за предвиђено место по броју гратиса. 

 

Процењен оквирни број оброка који ће се наручивати дневно је 150. 

 

У случају прибављања две или више понуда са истим бројем пондера, оквирни споразум 

ће бити закључен са оним понуђачем који је понудио већи број гратиса. 

 

БРОЈ ПРИМЉЕНИХ ПОНУДА: Две (2) примљене понуде. 

ПОНУЂЕНА ЦЕНА: 

- Највиша: Понуда бр. 1588/1, са ценом од 5.700.000,00 динара (рсд.) без ПДВ-а, 

односно 6.840.000,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом. 

- Најнижа: Понуда бр. 1588/2, са ценом од 3.900.000,00 динара (рсд.) без ПДВ-а, 

односно 4.680.400,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом м. 

ПОНУЂЕНА ЦЕНА КОД ПРИХВАТЉИВИХ ПОНУДА: 

- Највиша: Понуда бр. 1588/1, са ценом од 5.700.000,00 динара (рсд.) без ПДВ-а, 

односно 6.840.000,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом. 

- Најнижа: Понуда бр. 1588/1, са ценом од 5.700.000,00 динара (рсд.) без ПДВ-а, 

односно 6.840.000,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом. 

ДЕО ИЛИ ВРЕДНОСТ УГОВОРА КОЈИ ЋЕ СЕ ИЗВРШИТИ ПРЕКО 

ПОДИЗВОЂАЧА: Нема 

ДАТУМ ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

(УГОВОРА): Одлука о закључењу оквирног споразума је донета 24.08.2017. године. 

ДАТУМ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА: Датум закључења I Уговора о јавној набавци бр. 

1860/2 од 06.09.2017. године (код Добављача 06.09.2017. год.) је: 06.09.2017. године. 
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ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ДОБАВЉАЧУ: СУР „КЛУБ МЕЂУНАРОДНИ ПРЕС 

ЦЕНТАР“, ул. Јелисавете Начић бр. 1, 11000 Београд МБ: 20756349, ПИБ: 107210278 и 

„БНБ КЛУБ“ д.о.о, ул. Јелисавете Начић бр. 1, 11000 Београд МБ: 53078583, ПИБ: 

101821331, које заступа одговорно лице носиоца посла Благојевић Б. 

ПЕРИОД ВАЖЕЊА УГОВОРА: Уговор важи до извршења, у виду потрошње 

уговорених количина/вредности (само уколико су исте неопходне наручиоцу), а најдуже 

12 месеци од момента потписивања, односно до 06.09.2018. године. 

ОКОЛНОСТИ КОЈЕ ПРЕДСТАВЉАЈУ ОСНОВ ЗА ИЗМЕНУ УГОВОРА: Измена 

уговора је могућа у складу са чланом 115. ЗЈН. 

 

 

                                                               Наручилац: Средња занатска школа 


