ОСНОВНА ШКОЛА
„ГОРЊА ВАРОШ“
Добановачка 72
11080 Београд
Број: 1306
Датум: 09.09.2016. године
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. 1087 од 18.07.2016. године и Извештаја комисије за спровођење
јавне набавке о стручној оцени понуда бр. 1305 од 09.09.2016. године, директор Основне
школе „Горња варош“ из Београда, доноси
ОДЛУКУ
о додели уговора
у јавној набавци мале вредности услуга
– припрема и дистрибуција школског оброка – ручка и доручка за ученике у
продуженом боравку,
за потребе Основне школе „Горња варош“ из Београда
ЈН бр. 1.2.2/16
I – Додељује се уговор:
Уговор се додељује на основу члана 107. став 4. Закона (Наручилац може доделити уговор
понуђачу чија понуда садржи понуђену цену већу од процењене вредности јавне набавке ако
није већа од упоредиве тржишне цене и ако су понуђене цене у свим одговарајућим
понудама веће од процењене вредности јавне набавке).


понуђачу: „ЛИДО“ доо, Наде Димић 4, 11080 Земун, број понуде 01-211/3 од
03.09.2016. године.

Образложење:
На основу Плана јавних набавки за 2016. годину, директор Основне школе „Горња
варош“ из Београда донео је Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности,
заводни бр. 1087 од 18.07.2016. године, за набавку услуга – припрема и дистрибуција
школског оброка – ручка и доручка за ученике у продуженом боравку, ознака из Општег
речника набавки – 55524000, ЈН бр. 1.2.2/16.
Позив за подношење понуда и Конкурсна документација објављени су дана
29.08.2016. године на Порталу јавних набавки и на сајту наручиоца.
До истека рока за подношење понуда, 06.09.2016. године до 09:30 часова, на адресу
наручиоца приспеле су 2 (две) понуде следећих понуђача:

Ред.
бр.

Број и датум
понуде
01-211/3 од
03.09.2016. год.
120/16 од
05.09.2016. год.

1.
2.

Назив или шифра понуђача
БМБ ТЕАМ д.о.о, Супилова 9, 11060
Београд
„ЛИДО“ доо, Наде Димић 4, 11080
Земун

Датум
пријема

Час
пријема

06.09.2016.

08:50

06.09.2016.

09:20

Неблаговремених понуда није било.
Након спроведеног поступка отварања понуда, комисија за спровођење поступка
јавне набавке, одређена Решењем бр. 1088 од 18.07.2016. године, сачинило је Записник о
отварању понуда бр. 1280 од 06.09.2016. године, а затим је приступила стручној оцени
понуда и сачинила Извештај о истом.
У Извештају о стручној оцени понуда бр. 1305 од 09.09.2016. године, комисија за
спровођење поступка јавне набавке је, после стручне оцене понуда, констатовала:
II - Подаци о јавној набавци:
1.- Назив и адреса наручиоца: Основна школа „Горња варош“, Добановачка 72, 11080
Београд.
2.- Редни број јавне набавке за текућу годину: 1.2.2/16.
3.- Предмет јавне набавке: Набавка услуга – припрема и дистрибуција школског оброка –
ручка и доручка за ученике у продуженом боравку, за потребе Основне школе „Горња варош“
из Београда.
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 2016. годину: 423911.
8.- Процењена вредност јавне набавке без ПДВ- а (дин.): 733.333,00 динара.
9.- Критеријум за оцењивање понуде је: „Најнижа понуђена цена“.
10.- Назив понуђача чије су понуде одбијене, разлози за одбијање и понуђене цене:
 Понуђач БМБ Теам д.о.о, предузеће за производњу, трговину и услуге,
Супилова 9, 11060 Београд, понуда бр. 01-211/3 од 03.09.2016. године
Понуђач није доставио:
•

Оригинал банкарску гаранцију за озбиљност понуде у износу од 2% од вредности
понуде (без ПДВ-а) која мора имати клаузулу да је неопозива, безусловна и на први

позив наплатива без приговора, са роком важности минимум 30 дана од дана јавног
отварања понуда, односно до истека понуђеног рока важности понуде.
•

Оригинално писмо о намерама пословне банке за издавање банкарске гаранције за
добро извршење посла, у износу од 10% од укупне вредности уговора (без ПДВ-а) која
мора имати клаузулу да је неопозива, безусловна и на први позив наплатива без
приговора, са роком важности 30 дана дужим од уговореног рока за коначно
извршење набавке у целости.
На основу члана 106. став 1. тачка 3) понуда се одбија као неприхватљива.

Понуђенe ценe понуђача чија је понуда одбијена:

Р.
бр.

1.

Назив или
шифра
понуђача

Јединична
цена ручка
без ПДВ-а
(дин.)

Јединична
цена ручка
са ПДВ-ом
(дин.)

Јединична
цена
доручка без
ПДВ-а
(дин.)

Јединична
цена
доручка са
ПДВ-ом
(дин.)

Укупна
цена без
ПДВ-а
(дин.)

Укупна
цена са
ПДВ-ом
(дин.)

БМБ Теам
д.о.о,
предузеће за
производњу,
трговину и
услуге,
Супилова 9,
11060 Београд

147,80

177,36

47,20

56,64

1.569.840,00

1.883.904,00

11.- Ранг листа понуђача са понуђеном и најнижом ценом, после отварања понуда:
1) „ЛИДО“ доо, Земун, понуђена цена .................................................. 1.776.000,00 дин.
•
•
•
•
•
•

Јединична цена ручка без ПДВ-а: 165,00 дин.
Јединична цена ручка са ПДВ-ом: 198,00 дин.
Јединична цена доручка без ПДВ-а: 60,00 дин.
Јединична цена доручка са ПДВ-ом: 72,00 дин.
Рок плаћања: 45 (четрдесетпет) дана.
Рок важења понуде: 30 (тридесет) дана.

12.- Назив понуђача чија је понуда повољна узимајући у обзир Извештај о стручној
оцени понуда број 1305 од 09.09.2016. године
Комисија за спровођење поступка јавне набавке је после стручне оцене понуда
констатовала да је повољна понуда следећег понуђача:
 „ЛИДО“ доо, Наде Димић 4, 11080 Земун
те је на основу члана 54. став 12. тачка 5) и члана 105. став 2. тачка 7) Закона предложила
наручиоцу да донесе одлуку о додели уговора наведеном понуђачу.

