
                
Ђердапска 19
11000 Београд
Тел./факс 283-6769
Број 507/3  од
18.12.2019. године    
 
Редни број јавне набавке мале вредности: 5/2019

На основу члана  62. Закона о основама  система образовања и васпитања  (''Сл.Гласник РС'',  бр.72/09,  52/11,
55/13, 35/15 – аутентично тумачење и 68/15), члана 108. Закона о јавним набавкама члана (''Сл. гласник РС'' број 124/12
и 14/15) и Извештаја о стручној оцени понуда бр. 507/2. од 18.12.2019. године, директор школе доноси:

О Д Л У К У
О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ (УСЛУГА) БР.

5/2019
1. Додељује се уговор о јавној набавци мале вредности који за предмет има набавка  услуга

достављања  припремљених  оброка  у  школе,  која  обухвата  припрему  и  дистрибуцију
дневних оброка – ручка са ужином за ученике у продуженом боравку, понуђачу „ЛИДО“
д.о.о, а на основу понуде 506. од 18.12.2019. године

2. Уговор се закључује за период календарске 2020. године, односно од тренутка закључења
уговора до 31.12.2020. године. 

3. Оквирна вредност која се уговара износи 1.486.350,00 динара са ПДВ-ом.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Наручилац је дана 10.12.2019. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности којом
је  покренута  јавна  набавка  мале  вредности  бр.  5/2019.  Решењем  бр.  495/2. од  10.12.2019.  образована  је
Комисија за спровођење поступка јавне набавке мале вредности.

Позив  за  подношење  понуде  објављен  је  на  Порталу  јавних  набавки  и интернет  страници наручиоца  дана
10.12.2019. године. Рок за достављање понуда износио је 8 дана, односно до 18.12.2019. године у 12,00 часова.

Јавно отварање понуда обављено је 18.12.2019. године са почетком у 13,00 часова. Након спроведеног поступка
отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда бр. 507/1. од 18.12.2019. године Комисија за јавну
набавку је приступила стручној оцени понуда. 

Након спроведене стручне оцене понуда Комисија је сачинила Извештај о стручној оцени понуда бр. 507/3. од
18.12.2019. године.

У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће:

Предмет: јавна набавка  услуга достављања припремљених оброка у школе, која обухвата припрему и дистрибуцију
дневних оброка – ручка са ужином за ученике у продуженом боравку, за календарску 2020. годину, односно од дана
закључења уговора у јануару до 31.12.2020. године.

Ознака из Општег речника набавке:  55520000, услуга достављања припремљених оброка у школе.
Процењена  вредност  набавке  се  одређује  на  основу  оквирног  броја  ученика  који  користе  услугу  исхране  у
продуженом боравку и броја наставних дана у периоду трајања уговора. Оквиран број ученика је 45, број наставних
дана 180, оквиран број оброка 8.100 и процењена вредност од 1.486.350,00 динара са ПДВ-ом.



Позив за подношење понуда и конкурсна документација били су доступни свим заинтересованим понуђачима на 
порталу Управе за јавне набавке и сајту школе.

Поступак отварања понуда вођен је 18.12.2019. године са почетком у 13,00 часова.

Отварању понуде су присуствовали чланови Комисије: Милан Јовановић, секретар школе, председник; Весна 
Станић, рачунополагач школе, члан; Дарко Бартошек, медицински техничар, члан; Александра Кокотовић, родитељ,
члан; Ана Лашић, родитељ, члан .

Отварању понуда није присуствовао овлашћени представник понуђача 

Пристигла је једна понуда, следећег понуђача:
- „ЛИДО“ д.о.о. (506. од 18.12.2019. године) – у 11:20 часова

Небглаговремених понуда није било.

Понуда јединог понуђача је била одговарајуће и прихватљива, и то:
                   ЛИДО“ д.о.о. (506. од 18.12.2019. године) – у 11:20 часова

Понуђач је поднео предлог јеловника који је саставни део овог извештаја са јединичним ценама за ручак и 
ужину које износе:

Р.Б. Назив понуђачаи адреса
Цена у динарима

без ПДВ-а 
Цена у динарима са

ПДВ-ом
1. „ЛИДО“ д.о.о. 150,00 180,00

На основу критеријума за оцену понуда дефинисаних конкурсном документацијом а која се односи на примену 
критеријума економски најповољније понуде, Комисија констатује следеће:

А. Критеријум понуђене цене:

Р.Б
.

Понуђач

Проценат за који се
понуђена цена

разликује од најниже
понуђене

Број пондера –
критеријум А

1. „ЛИДО“ д.о.о. 0 70

Б. Критеријум Референце - свака достављена референца носи 5 пондера, а максимално до 30 пондера:

Р.Б. Понуђач Број пондера – критеријум Б

1. „ЛИДО“ д.о.о. (6) 30

На основу примене критеријума економски најповољније понуде, комисија констатује да су понуђачи 
рангирани по следећем редоследу:

Р.Б. Понуђач Укупан број пондера
1. „ЛИДО“ д.о.о. 100

Комисија је констатовала да је понуда 506. од 18.0112.2019. године економски најповољнија и предлаже да се за
предметну набавку уговор закључи са предузећем „ЛИДО“ д.о.о.

На основу изнетог одлучено је као у диспозитиву.

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од 
пет дана од дана пријема. Захтев се подноси Републичкој комисији за заштиту права у поступацима јавних 
набавки, а предаје наручиоцу

Доставити:
- понуђачима
- архиви

            ДИРЕКТОР 

______________________
         Ђорђе Живановић


