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Деловодни број: 849/2022 од 8.8.2022. године
На основу члана 146. Закона о јавним набавкама (''Сл.гласник РС'' бр. 91/2019)
и на основу Извештаја Комисије о спроведеном поступку набавке бр. 842/2022 од
4.8.2022. године, директор ОШ”Десанка Максимовић” Горњи Милановац, донео је:
ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА
Основна Школа ''Десанка Максимовић'' Горњи Милановац, као наручилац, на
основу члана 27., став 1., тачка 3) и члана 75. Закона о јавним набавкама (Службени
гласник РС број 91/2019), за услугу
1. достављање припремљених оброка за ђачку кухињу за школску 2022/2023.
годину у матичној школи и издвојеним одељењима школе у Сврачковцима,
Мајдану и Враћевшници ( ужина за ученике 1. до 8.разреда) и
2. достављање припремљених оброка за исхрану ученика - ручак (1. и 2. разред) у
продуженом боравку у матичној школи за школску 2022/2023. Годину,
додељује уговор понуђачу ''24S'' K.D. Тадије Андрића бр. 8., Горњи
Милановац.
Понуда понуђача ''24S'' K.D. Тадије Андрића бр. 8., Горњи Милановац од 4. 8.
2022. године из Конкурсне документације дел. бр. 841/2022 од 4.08. 2022. године,
саставни је део ове Одлуке.
Образложење
Наручилац је донео одлуку о покретању поступка услуга – достављање
припремљених оброка за ђачку кухињу Основне Школе ''Десанка Максимовић'' Горњи
Милановац, за школску 2022/2023. годину у матичној школи и издвојеним одељењима
школе у Сврачковцима, Мајдану и Враћевшници, и објавио позив у свему као у
конкурсној документацији од 21.7 2022. године, која је објављена на интернет
страници наручиоца.
Комисија за набаваку, по истеку рока предвиђеног Конкурсном документацијом
за пријем понуда саставила је Извештај о стручној оцени понуда у поступку набавке
број 1/2022.
У Извештају Комисије утврђено је да су, до истека рока одређеног за пријем и
подношење понуда, стигле (2) две понуде благовремено у запечаћеној коверти са
назнаком да је реч о понуди за набaваку број 1/2022, са називом и адресом понуђача и
то понуда:
1. Ивана Ђорђевић ПР Припрема и достава хране ''Луњевачки оброци'', улица
Луњевица б.б, понуда заведена под дел. бр. 833/2022 од 3.8.2022. године.
2.

Понуда понуђача ''24S'' K.D. Тадије Андрића бр. 8., Горњи Милановац, понуда
заведена под дел. бр. 841/2022 од 4.8.2022. године.

Након спроведеног поступка отварања понуда Комисија за набавку приступила
је стручној оцени понуда и сачинила извештај о истом.
У извештају о спроведеном поступку набавке - услуге достављање
припремљених оброка за ђачку кухињу Основне Школе ''Десанка Максимовић''
Горњи Милановац, за школску 2022/2023. годину у матичној школи и издвојеним
одељењима школе у Сврачковцима, Мајдану и Враћевшници, констатовано је следеће:
У складу са чланом 27., став 1. тачка 3. и чланом 75., Закона о јавним набавкама
("Службени гласник РС" , број 91 /2019; у даљем тексту: Закон), на предметну набавку
не примењују се одредбе Закона.
Процењена вредност набавке - набавка услуге достављање припремљених
оброка за ђачку кухињу Основне Школе ''Десанка Максимовић'' Горњи Милановац, за
школску 2022/2023. годину (без ПДВ-а) износи 4.350.000,00 динара на годишњем
нивоу односно 5.220.000,00 динара са пдвеом. Средства за реализацију наведене
набавке предвиђена су Планом набавки Основне Школе ''Десанка Максимовић''.
 До 4.8.2022. године , до 12.00 часова на адресу Наручиоца, стигле су (2) две
понуде благовремено.
Утврђено је да понуде испуњавају квантитативне и квалитативне услове
наведене у позиву за набавку. Ранг листа према критеријуму економски најповољнија
понуда која се одређује применом критеријума односа између понуђене цене и
квалитета, налази се у табели.
Р. бр. Подаци из понуде - елементи
Назив и седиште понуђача/шифра
понуђача
Број под којим је понуда заведена
Начин на који понуђач наступа
Понуђена цена за партију 1.

Понуђена цена за партију 2.
За оквирно 7.950 оброка

“24 С” К.Д. ,Горњи Милановац
841/2022
Самостално
Укупно 3.240.000,00 дин. без ПДВ
Укупно 3.888.000,00 дин. са ПДВ
Јединична цена 62,50 дин. без ПДВ
Јединична цена 75,00 дин.са ПДВ
Укупно 795.000,00 дин. без ПДВ
Укупно 954.000,00 дин. са ПДВ
Јединична цена 100,00 дин. без
ПДВ
Јединична цена 120,00 дин.са ПДВ

Ивана Ђорђевић ПР Припрема и
Назив и седиште понуђача/шифра достава хране ''Луњевачки
понуђача
оброци'', улица Луњевица б.б.
Број под којим је понуда заведена
Начин на који понуђач наступа
Понуђена цена за партију 1.

833/2022
Самостално
Укупно 5.184.000,00 дин. без ПДВ
Укупно 6.220.800,00 дин. са ПДВ
Јединична цена 100.00дин. без
ПДВ
Јединична цена 120,00 дин.са ПДВ

Укупно 1.656,25 дин. без ПДВ
Укупно 1.987,50 дин. са ПДВ
Јединична цена 208,33 дин. без
ПДВ
Јединична цена 250,00 дин.са ПДВ
Оцењивање и рангирање понуда врши се према следећим елементима критеријума
економски најповољније понуде:
Понуђена цена за партију 2.
За оквирно 7.950 оброка

Елементи критеријума

Број пондера

Ред.бр
1.

Квалитет

60

2.

Цена

40

Укупно:

100 бодова

Елементи критеријума/ Назив и седиште понуђача

1

2

Broj
bodova

1. “24 С” К.Д. Горњи Милановац

60

40

100

2. Ивана Ђорђевић ПР Припрема и достава хране ''Луњевачки оброци'',
улица Луњевица б.б.

60

25

85

Назив понуђача који се предлаже за доделу уговора:
Након прегледа целокупне конкурсне документације достављене од стране
понуђача ''24S'' K.D. Тадије Андрића бр. 8., Горњи Милановац, Комисија је закључила
да понуда наведеног понуђача одговара захтевима наведеним у Конкурсној
документацији.
Комисија предлаже директору ОШ ''Десанка Максимовић'' Горњи Милановац
закључење уговора са понуђачем ''24S'' K.D. Тадије Андрића бр. 8., Горњи
Милановац.
Комисија посебно захтева да изабрани понуђач испуња све захтеве у погледу
квалитета достављених припремљених оброка за ђачку кухињу. У случају
испоруке оброка неодговарајућег квалитета, неблаговремене испоруке, испоруке
оброка у недовољној количини и сл., у складу са чланом 14.Уговора то може бити и
један од разлога за једнострани раскид Уговора од стране наручиоца пре истека
уговореног рока.
Комисија је заузела став да се предложи Савету родитеља да се формира
посебна комисија која ће на дневном, недељном и месечном нивоу пратити рад ђачке
кухиње, а посебно квалитет достављених припремљених оброка за ђачку кухињу.
Одговорно лице наручиоца прихватило je предлог Комисије за спровођење
поступка набавке, те je на основу законског овлашћења донело Одлуку као у
диспозитиву.
Одговорно лице наручиоца
ОШ''Десанка Максимовић”
_______________________
(Директор школе)
Емина Ђурић

