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На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС бр.124/12, 14/15 и
68/15 -у даљем тексту: ЗЈН) и Извештаја о стручној оцени понуда Комисије за јавну
набавку бр. 8-25 од 21.02.2020. године за поступак јавне набавке мале вредности са
циљем закључења оквирног споразума - услуге – „Услуга исхране ученика припрема и дистрибуција школског оброка“ (јавна набавка бр. 1.2.1./20), в.д.
директор Средње занатске школе, као одговорно лице наручиоца, доноси
ОДЛУКУ
О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
I ЗАКЉУЧУЈЕ СЕ ОКВИРНИ СПОРАЗУМ са групом понуђача „БНБ КЛУБ“
д.о.о, ул. Јелисавете Начић бр. 1, 11000 Београд МБ: 20756349, ПИБ: 107210278 и ,,УР
КЛУБ МПЦ'', Јелисавете Начић бр. 1, 11000 Београд МБ: 53078583, ПИБ: 101821331,
чија је (одговарајућа, односно прихватљива) Понуда бр. 8-23 од 21.02.2020. година,
применом критеријума „најнижа понуђена цена“ оцењена као најповољнија за јавну
набавку - поступак јавне набавке мале вредности са циљем закључења оквирног
споразума бр. 1.2.1./20- услуге – „Услуга исхране ученика- припрема и дистрибуција
школског оброка“ за потребе Наручиоца, Средње занатске школе. Поменути Понуђач
је у Понуди бр. 8-23 од 21.02.2020. година понудио најнижу цену од 4.950.000,00 динара
(рсд.) без ПДВ-а, односно 5.940.000,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом и роком важења
понуде од 180 дана од дана отварања понуда и да је у Понуди доставио доказе о
испуњењу свих обавезних и додатних услова у складу са члановима 75. и 76, а у вези
члана 77. ЗЈН постављених у предметној Конкурсној документацији.
II Одлуку у року од три дана од дана доношења објавити на Порталу јавних
набавки и интернет страници Наручиоца.
III Закључити оквирни споразум на процењену вредност јавне набавке од
4.166.666,67 РСД (динара) без урачунатог ПДВ-а са групом понуђача из диспозитива I.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Одлуком о покретању отвореног поступка јавне набавке в.д директора Средње
занатске школе бр. 8-12 од 10.02.2020. године покренут је поступак јавне набавке мале
вредности са циљем закључења оквирног споразума услуге – „Услуга исхране ученикаприпрема и дистрибуција школског оброка“ за потребе Наручиоца, (јавна набавка бр.
1.2.1./20). Процењена вредности јавне набавке је 4.166.666,67 РСД (динара) без
урачунатог ПДВ-а. Комисија Наручиоца је спровела поступак јавне набавке мале
вредности са циљем закључења оквирног споразума на основу члана 39. став 1, члана

40. и члана 40а став 1. ЗЈН, објављивањем Позива за подношење понуда дана
13.02.2020. године и Конкурсне документације на Порталу јавних набавки и интернет
страници Наручиоца, дана 13.02.2020. године, по Одлуци о покретању поступка
директора Школе бр. 8-12 од 10.02.2020. године.
Благовремено, тј. до дана 21.02.2020. године, до 10:00 часова пристигла је понуда
следећег понуђача:
1. Понуда бр. 8-23, групе понуђача „БНБ КЛУБ“ д.о.о, ул. Јелисавете Начић
бр. 1, 11000 Београд МБ: 20756349, ПИБ: 107210278 и ,,УР КЛУБ МПЦ'', Јелисавете
Начић бр. 1, 11000 Београд МБ: 53078583, ПИБ: 101821331 достављена дана
21.20.2020. године у 09:30 часова. Констатује се да је понуда запечаћена, обележена и
затворена по упутству из конкурсне документације.
Неблаговремених понуда није било.
КРИТЕРИЈУМ за избор најповољније понуде је: најнижа понуђена цена.
Комисија констатује да је понуда понуђача прихватљива у складу са чланом 3. став 1.
тачка 33) ЗЈН, и то на начин:
1. „БНБ КЛУБ“ д.о.о, ул. Јелисавете Начић бр. 1, 11000 и ,,УР КЛУБ МПЦ''
из Београда из Београда у понуди бр. 8-23, са ценом од 4.950.000,00 динара (рсд.) без
ПДВ-а, односно 5.940.000,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом и роком важења понуде од 180 дана
од дана отварања понуда. Констатује се да је понуда попуњена у свему по упутству из
конкурсне документације и да је понуђач уз понуду доставио доказе о испуњењу свих
обавезних и додатних услова постављених предметном конкурсном документацијом
у смислу чланова 75. и 76. а у вези члана 77. ЗЈН, што понуду чини одговарајућом у
смислу члана 3. став 1. тачка 32) ЗЈН, тј. прихватљивом у смислу члана 3. став 1.
тачка 33) ЗЈН и понудом без битних недостатака у вези члана 106. ЗЈН, и иста се
узима у даље разматрање, односно примену критеријума и рангирање.
Након прегледа, рачунске провере и стручне оцене понуда Комисија је утврдила да су се
стекли услови за рангирање прихватљивих и понуда без битних недостатака:
I (најповољнија и једина): Понуда бр. 8-23 групе понуђача „БНБ КЛУБ“ д.о.о, ул.
Јелисавете Начић бр. 1, 11000 Београд МБ: 20756349, ПИБ: 107210278 и ,,УР КЛУБ
МПЦ'', Јелисавете Начић бр. 1, 11000 Београд, са ценом од 4.950.000,00 динара (рсд.)
без ПДВ-а, односно 5.940.000,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом и роком важења понуде од 180
дана од дана отварања понуда.
Након прегледа и оцене понуда те применом критеријума за оцењивање (вредновање)
понуда „најнижа понуђена цена“, на начин на који је то дефинисано у предметној
Конкурсној документацији, Комисија је оценила да је:
Извештајем о стручној оцени понуда бр. 8-25 од 21.02.2020. године, а применом
критеријума за вредновање понуда „најнижа понуђена цена“ да је група понуђача
„БНБ КЛУБ“ д.о.о, ул. Јелисавете Начић бр. 1, 11000 Београд МБ: 20756349, ПИБ:
107210278 и ,,УР КЛУБ МПЦ'', Јелисавете Начић бр. 1, 11000 Београд у понуди бр. 823 понудио: цену од 4.950.000,00 динара (рсд.) без ПДВ-а, односно 5.940.000,00 динара
(рсд.) са ПДВ-ом и роком важења понуде од 180 дана од дана отварања понуда, који је у
понуди доставио доказе о испуњењу свих обавезних и додатних услова постављених

предметном конкурсном документацијом у смислу чланова 75. и 76. а у вези члана
77. ЗЈН, што понуду чини одговарајућом, односно прихватљивом у складу са
дефинисаним у предметној Конкурсној документацији и у смислу члана 3. став 1.
тачка 33) ЗЈН и понудом без битних недостатака у вези члана 106. ЗЈН, те
препоручује в.д. директору Школе да понуду овог понуђача изабере као
најповољнију и закључи (додели) оквирни споразум (на вредност процењене
вредности јавне набавке - 4.166.666,67), а по потребама и појединачне уговоре о јавним
набавакама и/или појединачне наруџбенице.
Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије и на основу истог
донело предметну одлуку.
На основу изнетог одлучено је као у изреци-дипозитиву.
ПОУКА (упутство о правном средству):
Одлука о закључењу оквирног споразума ће бити објављена на Порталу јавних
набавки и Интернет страници Наручиоца у року од 3 (три) дана од дана доношења.
Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од 5 дана
од дана oбјављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

ВД Д И Р Е К Т О Р
____________________
Милица Миленовић
Напомена: Овај документ са логом Наручиоца, пуноважан је без печата и
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