
Наручилац Основна школа „Светозар Милетић"
Адреса Немањина 25
Место Земун
Број 35/2
Датум 03.12.2018. године

Ha основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије” број 
124/2012, 14/2015 и 68/2015), директор Основне школе „Светозар Милетић“ доноси

О Д Л У К У  
о додели уговора

Предмет јавне набавке и ознака из 
Општег речника набавки

Услуга достављања припремљених оброка у школу, ознака
из ОРН 55524000

Редни број јавне набавке ЈН 05/18

Врста поступка јавне набавке Јавна набавка мале вредности - услуге

ДОДЕЉУЈЕ СЕ УГОВОР понуђачу

Р. Б. Понуђач Број под којим je 
понуда заведена

Датум пријема, сат

1. „Ј1идо“ д.о.о. Наде Димић 4, 11080 
Земун 5 7 1 /1 2 2 . 1 1 .2 0 1 8 . у 1 1 .3 8

Садржај понуде:

Укупна цена без ПДВ-а (динара) 3.915.000,00

Рок и начин плаћања 45 дана, вирмански

Важност понуде 366 дана

Стручна оцена понуде Понуда je одговарајућа и прихватљива.

Ha расписани тендер достављена je једна понуда која je одговарајућа и прихватљива.

О б р а з л о ж е њ е

Наручилац je дана 14.11.2018. године донео Одлуку број 3 1/2 од о покретању поступка јавне набавке 
мале вредности ради закључења уговора о јавној набавци -  Услуга достављања припремљених оброка у 
школу, ознака из ОРН 55524000.

Дана 14.11.2018. године, Позив за подношење понуда и Конкурсна документација објављени су на 
Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца, у складу са Законом.

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспело je две благовремене понуде. 
Комисија за спровођење јавне набавке je дана 22.11.2018. године приступила отварању приспелих понуда и 
о истом сачинила Записник. Представници понуђача нису имали примедбе на поступак отварања понуда, a 
фотокопија записника достављена им je електронским путем у законском року.

Након техничке контроле и детаљног прегледа приспелих понуда, Комисија за спровођење поступка 
јавне набавке приступила je стручној оцени понуда и сачинила Извештај о стручној оцени понуда.



У Извештају о стручној оцени понуда. Комисија за спровођење поступка јавне набавке констатовала 
je следеће:

1) Врста предмета јавне набавке:

Добра
Услуге X
Радови

2) Подаци о јавној набавци:

Број јавне набавке 05/18 - јавна набавка мале вредности - услуге
Предмет и ознака из Општег речника набавки Услуга достављања припремљених оброка у 

школу, ознака из ОРН 55524000
Одлука о покретању поступка Број: 31/2 од 14.11.2018. године
Процењена вредност 3.915.000,00 динара без ПДВ-а
Конкурсна документација Број 34/2 од 14.11.2018. године
Рок за подношење понуда 22.11.2018. године до 12 часова

3) Укупан број поднетих понуда: две 

a) Приспеле понуде

Благовремено, до 22.11.2018. у 11.38, пристигла je једна понуда, како следи:

Редни број НАЗИВ И АДРЕСА ПОНУЋАЧА
1 . „Ј1идо“ д.о.о. Наде Димић 4, 11080 Земун

Није било неблаговремених понуда.

б) Садржај приспелих понуда

Р. Б. Понуђач Број под којим je 
понуда заведена

Датум пријема, сат

1. „Ј1идо“ д.о.о. Наде Димић 4, 11080 
Земун 5 7 1 / 1 2 2 . 1 1 .2 0 1 8 . у 1 1 . 3 8

Садржај понуде:

Укупна цена без ПДВ-а (динара) 3.915.000,00

Рок и начин плаћања 45 дана, вирмански

Важност понуде 366 дана

Стручна оцена понуде Понуда je одговарајућа и прихватљива.

4) Критеријум за оцењивање понуде je најнижа понуђена цена. 

a) Назив, односно име понуђача чија je понуда најповољнија:
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Комисија за спровођење поступка јавне набавке. после стручне оцене понуда, констатује да je једина 
и прихватљива понуда следећег понуђача:

„Ј1идо“ д.о.о. Наде Димић 4, 11080 Земун, на максимални износ од 3.915.000,00 
без урачунатОг ПДВ-а

и предлаже наручиоцу да донесе овакву Одлуку о додели уговора.
 ̂  ̂̂   ̂̂  >1< ̂  ********** ̂  ********** Н« ************************ ̂  **************************** *

Одговорно лице наручиоца прихватило je предлог Комисије за спровођење поступка јавне набавке, 

те je на основу законског овлашћења донело Одлуку као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове Одлуке понуђач може наручиоцу поднети захтев за заштиту права у року од 5 (пет) дана од дана 
објаве Одлуке на Порталу јавних набавки, уз уплату таксе у износу од 60.000,00 динара, на рачун буџе га 
Републике Србије, на начин прописан Законом и Конкурсном документацијом наручиоца.

Одговорно лице
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