На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС"
бр.124/12, 14/15, 68/15) а у вези са чланом 39. Закона о јавним набавкама и донете
Одлуке о додели уговора бр. 01-970/1 од 11.9.2020.год. у поступку јавне набавке мале
вредности за набавку ужина директор Основне школе „Бранко Радичевић“ из
Земуна-Батајница, Браће Михајловић Трипић бр.2 , објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
којим наручилац обавештава да је уговор за набавку ужина закључио са добављачем
LIDO ДОО (заводни број Уговора код купца 01-1006/1 od 14.9.2020. код испоручиоца
Lido доо , бр.06-60/1 od 14.9.2020.).
Образложење
Одлука наручиоца о додели уговора је донета након спроведеног поступка јавне
набавке мале вредности за подношење понуда за јавну набавку ужина по основу чл.39
Закона о јавним набавкама.
Број јавне набавке: 5/2020.
Вредност јавне набавке у предметном поступку како наручилац процењује и очекује је
око 2.226.400,00 динара без пдв за период од 01.10.2020. г. до 30.09.2021.г.
Поступак отварања понуда спроведен је дана 08.09.2020. године са почетком у 16.30
сати у просторијама Основне школе „Бранко Радичевић“ из Земуна-Батајница,
Браће Михајловић Трипић бр.2.
Отварање понуда спровела је Комисија наручиоца у следећем саставу:
1. Миланка Чабрило, Председник комисије
2. Тамара Стојаковић, члан
3. Милош Кукуљ, дипл.правник, сертификовани службеник за јавне набавке, члан
Констатује се да отварању понуда присуствују доле наведени представници понуђача
који су поднели пуномоћја:

Понуђач

Представник

Пуномоћје

1. _______________________________/________________________________
Констатује се да су отварању понуда присуствовали и _________/______________

Благовремено су пристигле понуде следећих понуђача:

Бр. под којим

Назив или шифра понуђача

Датум пријема

Сат пријема

је понуда
заведена
1.

01-965/1 „Лидо“ д.о.о Земун, Наде Димић бр.4

08.9.2020.

11,38

Неблаговремених понуда у предметној јавној набавци није било.
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 :

„Лидо“ д.о.о Земун

Укупна вредност понуде (37400 2.206.600,00 динара без ПДВ
ужина)
2.647.920,00 динара са ПДВ
(просечно 220 ужина дневно)
(износ наведен у обрасцу структуре
цене у колони 6.
59,00 динара без ПДВ
Јединична цена ужине по ученику
70,80 динара са ПДВ

Рок и начин плаћања (мин.15 дана , а 45 дана од дана пријема фактуре
макс.45 дана од дана пријема фактуре)

Важност понуде

120 дана од дана отварања понуда

Рок испоруке

УЖИНА РАДНИМ ДАНОМ У 7:30 И
14:00 ЧАСОВА, од 01.10.2020. до 30.09.2021.

Место испоруке

Ф-цо магацин купца

Приликом поступка разматрања и оцене понуде, Комисија наручиоца је понуду
понуђача „Лидо“ д.о.о Земун , оценила као прихватљиву.

Критеријум за избор најприхватљивије понуде је критеријум НАЈНИЖЕ
ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ.
У предметној јавној набавци сходно горе наведеном критеријуму ,на предлог Комисије
наручиоца Директор је донео одлуку о додели уговора којом уговор у предметној
јавној набавци додељује понуђачу „LIDO“ DOO, из Земуна, Наде Димић бр.4.
У предметној јавној набавци сходно горе наведеном критеријуму ,на предлог Комисије
наручиоца Директор је донео одлуку о додели уговора којом уговор у предметној
јавној набавци додељује понуђачу „LIDO“ DOO, из Земуна, Наде Димић бр.4, са којим
је и закључио и Уговор о јавној набавци број 01-1006/1 od 14.9.2020. (код испоручиоца
Lido доо , бр.06-60/1 od 14.9.2020.). Обавештење о закљученом уговору о јавној набавци
наручилац ће објавити на Порталу Управе за јавне набавке и интернет страници
наручиоца.

ДИРЕКТОР ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
Љиљана Мијић

