
ОШ „Соња Маринковић“ 
Адреса: Земун, Аласка 17  
дел. бр. 11/9-17 
датум 02.10.2015. 
 
На основу члана 116. став 1.Закона о јавним набавкама("Службени гласник РС" бр.68/2015) а у 
вези са чланом 39. Закона о јавним набавкама и донете Одлуке о додели уговора бр.11/9 - 16 od 
15.09.2015. у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуга припреме и дистрибуције 
оброка-ручка заисхрану ученика у боравку за шк.2015/16.г.ДиректорОсновне школе „Соња 
Маринковић“ из Земуна, Аласка  бр.17,објављује 
 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 
 
којим наручилац обавештава да је уговор за набавку услугаПРИПРЕМЕ И ДИСТРИБУЦИЈЕ 
ОБРОКА-РУЧКА ЗАИСХРАНУ УЧЕНИКА У БОРАВКУ ЗА ШК.2015/16.Г.додељујеДруштву 
за исхрану и угоститељство „ЛИДО“ д.о.о. из Земуна ул. Наде Димић бр.4 

Одлука о додели уговора је донета након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности за 
набавку услуга припреме и дистрибуције оброка – ручка за исхрану ученика у боравку за 
школску 2015/16. 

Број јавне набавке: 11/9 - 2015 

Предмет јавне набавке је набавка услуга ПРИПРЕМЕ И ДИСТРИБУЦИЈЕ ОБРОКА-РУЧКА 
ЗАИСХРАНУ УЧЕНИКА У БОРАВКУ и иста је  предвиђена на конту 426821. 

Предметна набавка је дефинисана у Општем речнику набавке на позицији услуга припреме и 
дистрибуције оброка – ручка за ученике у продуженом боравку -  (ознака 55524000). 

Укупна вредност јавне набавке у предметном  поступку како наручилац процењује и очекује је око 
2.068.000,00 динара без пдв за период од24.09.2015. до 15.06.2016.године. 

Поступак јавног отварања понуда спроводенје дана14.09.2015.године у 13.00 часова у 
просторијама Основне школе „Соња Маринковић“ из Земуна, Аласка  бр. 17. 

Отварање понуда и стручну оцену понуда је извршилаКомисија наручиоца  у следећем саставу: 

1. Драгана Ускоковић, председник 
2. Бранка Граховац, члан 
3. Светлана Алексић, члан 

Поступку отварању понуда присуствовала је Мирјана Дамјановић, представник понуђача „Лидо“ 
д.о.о. 
У предметној јавној набавци благовремено су пристигле  понуде следећих понуђача: 
 

Назив/име понуђача Број под којим је понуда 
заведена Датум и час пријема понуде 

„ЛИДО“ д.о.о. 1/18 14.09.2015. у 10,21 час. 

„БМБ ТЕАМ“ д.о.о. 1/19 14.09.2015. у 10,49 час. 

 
а после истека рока стигла је и једна (1) неблаговремена понуда која је из тог разлога одбачена. 
То је понуда предузећа „БНБ Клуб“ д.о.о. Капеган Мишина 31, 11000 Београд. Ова понуда је 
препорученом поштом са повратницом заједно са Одлуком и Извештајем Комисијевраћена 
понуђачу. 
 



Предузеће „Лидо“ је понудило цену за појединачни оброк без ПДВ-а 175,00 динара, са 
ПДВ-ом 210,00 динара за оброке у термосу са колачем или воћем наизменично сваког радног 
дана и доставили су јеловник. 
На сваких 13 плативих оброка дају један гратис, без попуста за близанце, друго или треће дете. 
 
Предузеће „БМБ Теам“ је понудило цену за појединачни оброк без ПДВ-а 153,00 динара, са 
ПДВ-ом 183,60 динара за оброке у термосу са колачем или воћем наизменично сваког радног 
дана и нису доставили јеловник. 
Број гратиса је 5% од укупног броја испоручених оброка, 25% попуст на друго дете из исте 
породице и 50% на треће дете из исте породице. 
 
Након прегледа, разматрања и испитивања достављених понуда, Комисија наручиоца је 
одбила као неприхватњиву понуду „БМБ Теам“-а јер нису испуњени додатни услови из 
Конкусне документације у делу који се односи на испуњеност кадровских услова и референтну 
листу. 
Нису доставили ни један уговор са запосленима у фирми и нису доставили фотокопије 
уговора са школама са којима су имали сарадњу у претходних пет године, како је тражено у 
Конкурсној документацији. 
 
Пошто је једино предузеће које је испунило све услове „ЛИДО“ д.о.о, Наде Димић бр. 4, 11080 
Београд, Комисија је директору школе предложила да са тим понуђачем склопи уговор. 
Директор школе је донео одлуку о додели уговора којом је уговор о јавној набавци услуге 
припреме и дистрибуције оброка – ручка за ученике у боравку за школску 2015/16. доделио 
понуђачу „ЛИДО“ д.о.о. Наде Димић 4, Земун. 
 
Број закљученог уговора у школској деловодној књизи је 6/64 од 24.09.2015. а у предузећу 
„ЛИДО“ д.о.о. је 1-1327 од 24.09.2015. 
 
 
 
                                                                     Директор ОШ „Соња Маринковић“ 
 
                                                                     Јасмина Филиповић 

 

 


