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На основу чл. 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 

124/2012, 14/2015, 68/2015), Одлуке директора Основне школе „Данило Киш“ о 

покретању поступка јавне набавке мале вредности услуга који се односи на 

„Ручак и ужина за ученике“, I бр 03/19 од 03.10.2019. по Позиву бр 03/19,  

доносим 

 

                                

                                                            О  Д  Л  У  К  У 

                                                          о додели уговора 

 

 

ДОДЕЉУЈЕ СЕ уговор понуђачу „FAN GRUPO“ д.о.о. Београд, Ул. 

Слободана Берберског бр 18 љ, број понуде: 03/19-I од 16.10.2019.  

 

 

                                               О б р а з л о ж е њ е 

   

 

            Одлуком директора Основне школе „Данило Киш“ I бр 03/19 од 

03.10.2019. покренут је поступак јавне набавке мале вредности услуга који се 

односи  на „Ручак и ужина за ученике“, процењене вредности до 4.700.000,00 

динара без ПДВ-а, ОРН 55524000, (у даљем тексту: предметна јавна набавка), 

коју спроводи Комисија за јавне набавке.  

Дана 04.10.2019. Позив за достављање понуда под бр 03/19 је постављен 

на Порталу јавних набавки и на сајту О.Ш. „Данило Киш“. У наведеном позиву 

утврђен је критеријум за доделу уговора и то економски најповољнија понуда. 

Дана 16.10.2019. године је у просторијама О.Ш. „Данило Киш“ спроводен 

поступак јавног отварања понуда, о чему је састављен Записник о отварању 

понуда. Отварању понуда је присуствовао следећи представник понуђача: 

-  „ФАН ГРУПО“ д.о.о. који је поднео пуномоћје. 

 

          Стручна оцена понуда спроведена је дана 18.10.2019.  на основу које је 

сачињен Извештај о стручној оцени понуда (у даљем тексту: Извештај).  

 

Увидом у Извештај утврђено је следеће: 

  

                  - да су понуде доставила два понуђача и то следећим редоследом:  

 

1. ПОНУДА Бр: 03/19-I „FAN GRUPO“ д.о.о. Београд, Ул. Слободана 

Берберског бр 18 љ 

 

2. ПОНУДА Бр: 03/19-II „ЛИДО“ д.о.о. Београд, Ул. Наде Димић бр 4 

 

 

ПРЕГЛЕД ПОНУДА: 

 

На основу извршеног прегледа понуда, а у складу са  поднетим доказима  о 

испуњености услова предвиђених чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“ број 124/2012, 14/2015, 68/2015), утврђено је да:   
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1. ПОНУДА Бр: 03/19-I „FAN GRUPO“ д.о.о. Београд, Ул. Слободана 

Берберског бр 18 љ, је благовремена, прихватљива и одговарајућа. 

 

Понуђач самостално подноси понуду. 

 

1) Укупна понуђена цена једног ручка: 

        

  је  148,25  динара без ПДВ-а 

 

  је  177,90 динара са ПДВ-ом  

 

 

2) Укупна понуђена цена једне ужине: 

        

  је  50,15  динара без ПДВ-а 

 

  је  60,18 динара са ПДВ-ом  

 

3) Број гратиса - ручак: 17 

 

4) Број гратиса - ужина: 10 

 

5) Рок и начин плаћања:  45 дана од дана пријема исправног рачуна 

 

6)  Рок важења понуде: 45 дана од дана отварања понуда 

 

 

 

2. ПОНУДА Бр: 03/19-II „ЛИДО“ д.о.о. Београд, Ул. Наде Димић бр 4, је 

благовремена, одговарајућа и прихватљива. 

 

Понуђач самостално подноси понуду. 

 

1) Укупна понуђена цена једног ручка: 

        

  је  160,00  динара без ПДВ-а 

 

  је  192,00 динара са ПДВ-ом  

 

 

2) Укупна понуђена цена једне ужине: 

        

  је  70,00  динара без ПДВ-а 

 

  је  84,00 динара са ПДВ-ом  

 

3) Број гратиса - ручак: 15 

 

4) Број гратиса - ужина: 25 

 

5) Рок и начин плаћања:  45 дана од дана пријема исправног рачуна 
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6)  Рок важења понуде: 60 дана од дана отварања понуда 

 

КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА: 

 
Укупан број пондера је 100. 

 

         1. Критеријум – Најнижа Понуђена цена услуге по једном оброку + по  једној 

ужини без ПДВ  (ЦЕНА) 

 

Највећи број пондера по овом критеријуму износи: 70 пондера  

Најповољнија понуда по основу критеријума висина цене је понуда са најнижом 

ценом услуге по једном оброку која се сабира са најнижом ценом услуге по једној 

ужини. Број пондера понуђача са мање повољним ценама услуге одређује се према 

формули: 

 
                                          вредност најниже понуђене цене једног оброка + по једној ужини 

БРОЈ ПОНДЕРА = -----------------------------------------------------------------------------------------  x 70                   

                                          вредност цене услуга  појединачне понуде једног оброка + једне ужине 

 

    2. Критеријум – Гратиси 

 

Највећи број пондера по овом критеријуму износи: 20 пондера 

 

1.По основу гратиса укупно 20 пондера (гратисе изразити у броју гратис оброка 

(ужина + ручак) на дневном нивоу) 

   -  20 пондера понуђач који даје највећи број гратиса 

             -  15 пондера понуђач који је други по броју гратиса 

             -  10 пондера понуђач који је  трећи по броју гратиса 

             -  8  пондера  понуђач који је четврти по броју гратиса 

             -  5 пондера остали понуђачи који су одобрили  гратисе 

             -  0 пондера понуђач који не одобрава гратисе   

 

 

  3. Критеријум – Повољнији рок плаћања    

 

Највећи број пондера по овом критеријуму износи: 10 пондера 

Рок плаћања 45 дана – 10 пондера 

Рок плаћања 30 дана – 8 пондера 

Рок плаћања 20 дана – 6 пондера 

Рок плаћања 10 дана – 4 пондера 

Рок плаћања испод 7 дана – 0 пондера 

 

 

ОЦЕНА ПОНУДА: 

 

Приликом оцењивања свих благовремених, одговарајућих и прихватљивих  

понуда, а имајући у виду да је критеријум за доделу уговора економски 

најповољнија понуда, Комисија за јавне набавке је утврдила следећу ранг 

листу у овој јавној набавци: 

 

1. ПОНУДА Бр: 03/19-I „FAN GRUPO“ д.о.о. Београд, Ул. Слободана 

Берберског бр 18 љ, је благовремена, одговарајућа и прихватљива. 
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1. Најнижа понуђена цена: 70 

2. Број гратиса: 15 

3. Рок плаћања: 10 

 

УКУПАН БРОЈ ПОНДЕРА: 95 

 

 

2. ПОНУДА Бр: 14/18-II „ЛИДО“ д.о.о. Београд, Ул. Наде Димић бр 4, 

је благовремена, одговарајућа и прихватљива. 

 

 

1. Најнижа понуђена цена: 60,38 

2. Број гратиса: 20 

3. Рок плаћања: 10 

 

УКУПАН БРОЈ ПОНДЕРА: 90,38 

 

 

 

 
На основу писаног Извештаја о стручној оцени понуда 03/19 од 18.10.2019.  

доносим одлуку као у диспозитиву. 

 

           Одлуку доставити: Комисији за јавне набавке, Рачуноводству  и архиви О.Ш. 

„Данило Киш“ и објавити је на Порталу јавних набавки. 

 

           Поука о правном леку: Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, који 

има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке у складу са чланом 

148. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Република Србије“, број 124/2012, 

14/2015, 68/2015).  

 

 

 

 

ДИРЕКТОР ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ДАНИЛО КИШ 

 

I Број: 03/19 од  18.10.2019.  

 

 

 

      ДИРЕКТОР 

           Данијела Чоловић 

 

 


