ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАЋА ЈЕРКОВИЋ“
Стјепана Супанца 15
11250 Београд
Број: 595
Датум: 18.09.2017. год.

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. 537 од 24.08.2017. године и Извештаја комисије за спровођење
јавне набавке о стручној оцени понуда бр. 594 од 18.09.2017. године, директор Основне
школе „Браћа Јерковић“ из Београда, доноси
ОДЛУКУ
о додели уговора
у јавној набавци мале вредности услуга
– припрема и дистрибуција школског оброка – доручка и ручка за ученике,
за потребе Основне школе „Браћа Јерковић“ из Београда
ЈН бр. 1.2.1/17

I – Додељује се уговор:
❖ понуђачу: CATERING & BAKE.RS DOO, Димитрија Туцовића 7, 11000 Београд,
понуда број 557 од 05.09.2017. године
Образложење:
На основу Плана јавних набавки за 2017. годину, директор Основне школе „Браћа
Јерковић“ из Београда донео је Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности,
заводни бр. 537 од 24.08.2017. године, за набавку услуга – припрема и дистрибуција
школског оброка – доручка и ручка за ученике, ознака и назив из Општег речника набавки –
55524000 – Услуге достављања припремљених оброка у школе, ЈН бр. 1.2.1/17.
Позив за подношење понуда и Конкурсна документација објављени су дана
29.08.2017. године на Порталу јавних набавки и сајту наручиоца.
До истека рока за подношење понуда, 06.09.2017. године до 09:30 часова, на адресу
наручиоца приспеле су 2 (две) понудe следећих понуђача:
Ред.
бр.
1.

Број и датум
Назив или шифра понуђача
понуде
557
CATERING & BAKE.RS DOO,
од 05.09.2017. год. Димитрија Туцовића 7, 11000 Београд

Датум пријема

Час
пријема

06.09.2017. год.

09.05

2.

01-253/3
од 04.09.2017. год.

Друштво за исхрану и угоститељство
Лидо д.о.о., Наде Димић 4, 11080
Земун

06.09.2017. год.

09.29

Неблаговремених понуда није било.
Након спроведеног поступка отварања понуда, комисија за јавну набавку, одређена
Решењем бр. 538 од 24.08.2017. године, сачинила је Записник о отварању понуда бр. 588 од
06.09.2017. године, а затим је приступила стручној оцени понуда и сачинила Извештај о
истом.
У Извештају о стручној оцени понуда бр. 594 од 18.09.2017. године, комисија за
спровођење јавне набавке је, после стручне оцене понуда, констатовала:
II - Подаци о јавној набавци:
1.- Назив и адреса наручиоца: Основна школа „Браћа Јерковић“, Стјепана Супанца 15,
11250 Београд.
2.- Редни број јавне набавке за текућу годину: 1.2.1/17.
3.- Предмет јавне набавке: Набавка услуга – припрема и дистрибуција школског оброка –
доручка и 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: 426821.
8.- Процењена вредност јавне набавке без ПДВ- а (дин.): 1.000.000,00 динара.
9.- Критеријум за оцењивање понуде је: Најнижа понуђена цена.
10.- Ранг листа понуђача са понуђеном и најнижом ценом (дин.), после отварања
понуда:
1) CATERING & BAKE.RS DOO, Београд, понуђена цена......................642.600,00 дин.
•
•
•
•
•
•
•

Јединична цена доручка без ПДВ-а: 30,00 дин.
Јединична цена доручка са ПДВ-ом: 36,00 дин.
Јединична цена ручка без ПДВ-а: 116,00 дин.
Јединична цена ручка са ПДВ-ом: 139,20 дин.
Укупна цена са ПДВ-ом: 771.120,00 дин.
Рок плаћања: 45 (четрдесетпет) дана.
Рок важења понуде: 90 (деведесет) дана

2) Друштво за исхрану и угоститељство Лидо д.о.о., Земун, понуђена
цена............................................................................................................707.200,00 дин.
•

Јединична цена доручка без ПДВ-а: 50,00 дин.

