Средња занатска школа
Ул. Вукасовићева бр. 21; 11090 Београд - Раковица
Датум: 20.07.2018. год.

На основу члана 116. став 1. и прилога 3 З Закона о јавним набавкама, („Службени
гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15 - у даљем тексту: ЗЈН), Средња занатска школа,
као Наручилац, објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ
за ЈН ОП са циљем закључења оквирног споразума бр. 1.2.1./18
~ „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 ПОСТУПКА: Отворени поступак јавне набавке (члан 32. ЗЈН) са циљем
закључења оквирног споразума (члан 40. и 40а став 1. ЗЈН).
ВРСТА ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Услуге
ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ НАБАВКЕ: 5.833.333,33 динара без урачунатог ПДВ-а,
односно 7.000.000,00 динара са урачунатим ПДВ-ом.
НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКИ:
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- 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)
БРОЈ ДОБАВЉАЧА СА КОЈИМА ЈЕ СПОРАЗУМ ЗАКЉУЧЕН: Оквирни споразум у
предметној набавци је закључен са једним (1) добављачем.
ДАТУМ ЗАКЉУЧЕЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА: Оквирни споразум бр. 1384/1 од
19.07.2018. године (потписан од стране добављача 19.07.2018. године - враћен
наручиоцу лично истог дана), је закључен дана 19.07.2018. годинe.
ПЕРИОД ВАЖЕЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА: Оквирни споразум важи 12 месеци од
момента потписивања обе стране, односно до 19.07.2019. године.

Наручилац: Средња занатска школа
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