На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС"
бр.124/2012) а у вези са чланом 39. Закона о јавним набавкама и донете Одлуке о
додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуга достављања
припремљених оброка у школе (услуге кетеринга) за исхрану ученика Директор
Основне школе „1300 каплара“ из Београда, ул. Панчина бр. 1 објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

којим наручилац обавештава да је уговор за набавку услуга достављања припремљених
оброка у школе (услуге кетеринга) за исхрану ученика закључио дана 03.03.2015.г.са
добављачем F.A.N. GRUPO, ул. Слободана Лале Берберског 18љ, Београд..

Образложење

Одлука о додели уговора је донета након спроведеног поступка јавне набавке мале
вредности за достављање понуда за набавку услуга достављања припремљених оброка
у школе (услуге кетеринга) за исхрану ученика.
Предметна набавка је дефинисана у Општем речнику набавке на позицији услуга
достављања припремљених оброка у школе (услуге кетеринга) - (ознака 55524000).
Вредност јавне набавке у предметном поступку како наручилац процењује и очекује је
око 833.000,00 динара без пдв за период од 01.03.2015. г. до 01.03.2016. године.
Наручилац Основна школа „1300 каплара“ из Београда, ул. Панчина бр. 1
упутила је захтев за поношење понуда (Позив за подношење понуда и Конкурсну
документацију) потенцијалним понуђачима који редовно подносе понуде у поступцима
јавних набавки услуга достављања припремљених оброка у школе :„ШАРЕНИ
МАЧАК“д.о.о. ,Београд, „ЛИДО КЕТЕРИНГ“Д.О.О. из Београда ,“MOVIE KITCHEN
KETERING„ Д.О.О. из Београда.
Наручилац је у складу са чл.55 став 1.тачка 2. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник
РС бр.124/2012) у предметном поступку јавне набавке на Порталу Управе за јавне
набавке објавио Позив за подношење понуда и Конкурсну документацију.
Наручилац је горе наведене огласе у предметној јавној набавци објавио и на својој
интернет страници www.1300kaplara.edu.rs.
Поступак отварања понуда спроведен је дана 19.02.2015. године са почетком у 16.00
сати у просторијама Основне школе „1300 каплара“ из Београда, ул. Панчина бр. 1.
Отварање понуда је спровела Комисија наручиоца у следећем саставу:

1. Весна Андрић, председник
2. Татјана Ћорић, члан
3. Милош Кукуљ, дипл.правник,сертификовани службеник за јавне набавке, члан
Поступку отварања понуда присуствовали су доле наведени овлашћени представници
понуђача који су поднели пуномоћја:
Понуђач
1. F.A.N GRUPO
Понуђач
2. KITCHEN catering

Представник

Пуномоћје

Mарко Арсић

1821/15

Представник

Пуномоћје

Оља Јовановић

14/15

Комисија наручиоца је у поступку отварања понуда констатовала да су наручиоцу
благовремено достављене понуде следећих понуђача:
Бр. под којим је понуда Назив или шифра понуђача Датум пријема Сат пријема
Заведена

1.

155/15

БМБ ТЕАМ ДОО

18.02.2015.

13,50

2.

163/15

F.A.N GRUPO

19.02.2015.

8,30

3.

166/15

KITCHEN catering

19.02.2015.

10,37

4.

167/15

LIDO d.o.o.

19.02.2015.

11,58

Неблаговремених понуда у предметној јавној набавци није било.
Комисија наручиоца је у предметној јавној набавци констатовала следеће услове из
достављених понуда:
Назив или шифра понуђача, број под којим је понуда заведена и цене из понуде и
евентуални други подаци о понуди (уноси се за сваког понуђача посебно) :

1.УСЛОВИ ИЗ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧА : БМБ ТЕАМ ДОО, Супилова 9, Београд

ПОНУЂЕНА ЦЕНА : 1.080.000,00 без пдв са пдв-ом 1.296.000,00

РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА: 45 дана

ВАЖНОСТ ПОНУДЕ: 30 дана од дана отварања понуде

РОК ИСПОРУКЕ: 12,00-12,30
МЕСТО ИСПОРУКЕ: ф-цо магацин купца
2.УСЛОВИ ИЗ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧА: F.A.N GRUPO, Слободана Лале Берберског
18љ, Београд

ПОНУЂЕНА ЦЕНА: 830.520,00 без пдв са пдв-ом 996.624,00

РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА: 30 дана

ВАЖНОСТ ПОНУДЕ: 45 дана од дана отварања понуде

РОК ИСПОРУКЕ: 12,00-12,30

МЕСТО ИСПОРУКЕ: ф-цо магацин купца

3.УСЛОВИ ИЗ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧА: Movie kitchen catering, Први мај 11, Врчин,
Београд

ПОНУЂЕНА ЦЕНА: 999.000,00 без пдв са пдв-ом 1.198.800,00

РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА: 45 дана од дана пријема фактуре

ВАЖНОСТ ПОНУДЕ: 45 дана од дана отварања понуде

РОК ИСПОРУКЕ: 12,00-12,30

МЕСТО ИСПОРУКЕ: ф-цо магацин купца

4.УСЛОВИ ИЗ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧА: LIDO d.o.o, Наде Димић 4, Земун, Београд

ПОНУЂЕНА ЦЕНА: 1.080.000,00 без пдв са пдв-ом 1.296.000,00

РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА: до 45 дана од дана пријема фактуре

ВАЖНОСТ ПОНУДЕ: 60 дана

РОК ИСПОРУКЕ: 12,00-12,30

МЕСТО ИСПОРУКЕ: ф-цо магацин купца

Ценећи достављене понуде, Комисија је установила да су достављене понуде понуђача
у предметној јавној набавци благовремене . Након прегледа ,разматрања и испитивања
достављених понуда Комисија наручиоца је понуде понуђача „Movie kitchen catering,
Први мај 11, Врчин, Београд” , “LIDO d.o.o, Наде Димић 4, Земун, Београд” и БМБ
ТЕАМ ДОО, Супилова 9, Београд одбила као неприхватљиве јер понуђена вредност
истих превазилази процењену вредност предметне јавне набавке. Понуду понуђача

„БМБ ТЕАМ ДОО, Супилова 9, Београд“ Комисија је одбила и из разлога што исти у
оквиру достављене понуде није доставио меницу и менично овлашћење за озбиљност
понуде.
Након прегледа ,разматрања и испитивања достављене понуде понуђача F.A.N
GRUPO, ул.Слободана Лале Берберског 18љ, Београд, Комисија наручиоца је
достављену понуду оценила као прихватљиву и утврдила да иста испуњава услове из
конкурсне документације наручиоца.
Критеријум за избор најприхватљивије понуде у предметној јавној набавци је био
критеријум НАЈНИЖЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ.
У предметној јавној набавци сходно горе наведеном критеријуму , на предлог Комисије
Директор школе је донео Одлуку о додели уговора којом уговор у предметној јавној
набавци додељује понуђачу F.A.N GRUPO, Слободана Лале Берберског 18љ, Београд
који је једини доставио прихватљиву понуду.
У предметној јавној набавци сходно горе наведеном критеријуму , на предлог Комисије
Директор школе је донео Одлуку о додели уговора којом уговор у предметној јавној
набавци додељује понуђачу F.A.N. GRUPO, ул. Слободана Лале Берберског 18љ,
Београд.. и са истим је закључио уговор о јавној набавци.

ДИРЕКТОР ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „1300 КАПЛАРА“
Марица Ременски

