ОСНОВНА ШКОЛА
„ВОЈВОДА МИШИЋ“
др Милутина Ивковића 4
11040 Београд
Број: 17/3-11
Датум: 20.06.2018. године
На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (,,Службени гласник РС'', бр.
124/2012, 14/2015 и 68/2015) Основна школа „Војвода Мишић“ из Београда објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору у јавној набавци мале вредности услуга
– припрема и дистрибуција школског оброка
- ручка упакованог са колачем или воћем за ученике,
за потребе Основнe школe „Војвода Мишић“ из Београда
ЈН бр. 1.2.2/18
1. Назив и адреса наручиоца: Основна школа „Војвода Мишић“, Др Милутина
Ивковића 4, 11040 Београд.
2. Интернет страна наручиоца: osvojvodamisic.edu.rs .
3. Врста наручиоца: Просвета.
4. Предмет јавне набавке: Набавка услуга – припрема и дистрибуција школског
оброка – ручка упакованог са колачем или воћем за ученике.
5. Назив из Општег речника набавке: Услуге достављања припремљених
оброка у школе.
6. Ознака из Општег речника набавки: 55524000.
7. Уговорена вредност без ПДВ-а (дин.): 1.609.200,00.
Уговор је додељен на основу члана 107. став 4. Закона о јавним набавкама.
8. Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена.
9. Број примљених понуда: 3 (три) понуде.
10. Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:
1) Друштво за исхрану и угоститељство Лидо д.о.о, Земун, понуђена
цена..........................................................................................................1.609.200,00 динара
 јединична цена ручка без ПДВ-а (дин.): 119,20 динара;
 јединична цена ручка са ПДВ-ом (дин.): 143,04 динара;
 укупна цена са ПДВ-ом (дин.): 1.931.040,00 динара.

2) „MOVIE KITCHEN – CATERING“ d.o.o, Вршац, понуђена цена....1.728.000,00 динара
 јединична цена ручка без ПДВ-а (дин.): 128,00 динара;
 јединична цена ручка са ПДВ-ом (дин.): 153,60 динара;
 укупна цена са ПДВ-ом (дин.): 2.073.600,00 динара.

3) FAN GRUPO DOO, Београд, понуђена цена...................................1.864.350,00 динара
 јединична цена ручка без ПДВ-а (дин.): 138,10 динара;
 јединична цена ручка са ПДВ-ом (дин.): 165,72 динара;
 укупна цена са ПДВ-ом (дин.): 2.237.220,00 динара.
11.Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:
Понуђач неће извршавати уговор преко подизвођача.
12. Датум доношења одлуке о додели уговора: 13.04.2018. године.
13. Датум закључења уговора: 26.04.2018. године.
14. Основни подаци о добављачу: Друштво за исхрану и угоститељство Лидо
д.о.о, Наде Димић 4, 11080 Земун, матични број: 07052251, ПИБ: 101541878.
15. Период важења уговора: Закључује се на период од 12 (дванаест) месеци од
дана закључења уговора, односно најдуже до искоришћења уговореног износа,
уколико се исти искористи пре истека рока на који је уговор закључен..
16. Околности које представљају основ за измену уговора: Нема
околности које представљају основ за измену уговора.

