
 

ОСНОВНА ШКОЛА 

„ДУШКО РАДОВИЋ“ 

Булевар Зорана Ђинђића 112 

11070 Београд 

Број: 576 

Датум: 05.07.2019. 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. 454 од 12.06.2019. године и Извештаја комисије за спровођење 
јавне набавке о стручној оцени понуда бр. 575 од 05.07.2019. године, директор Основне 
школе „Душко Радовић“ из Београда, доноси 

О Д Л У К У  

о додели уговора 

у јавној набавци мале вредности услуга  

- припрема и  дистрибуција школског оброка  

– ручка за ученике, 

 за потребе Основне школе „Душко Радовић“ из Београда 

ЈН бр. 1.2.1/19 

I – Додељује се уговор: 
 

 понуђачу: „F.A.N. GRUPO“ d.o.o., Слободана Берберског Лале 18љ, Београд, 
 бр. понуде  315/19 од 25.06.2019. године. 
 

Образложење: 
 

 

 На основу Плана јавних набавки за 2019. годину, директор Основне школе „Душко 
Радовић“ из Београда донео је Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности, 
заводни бр. 454 од 12.06.2019. године, за набавку услуга – ручка за ученике, ознака из 
Општег речника набавки – 55524000, ЈН бр. 1.2.1/19.  
 

Позив за подношење понуда и Конкурсна документација објављени су дана 
20.06.2019. године на Порталу јавних набавки и на сајту наручиоца.  
 
 

До истека рока за подношење понуда, 28.06.2019. године до 08.30 часова, на адресу 
наручиоца приспеле су 3 (три) понуде следећих понуђача: 
 

Ред. 
бр. 

 
Број и датум 

понуде 

 
Назив или шифра понуђача 

 

 
Датум пријема 

 

 
Час 

пријема 

1. 
315/19 од 

25.06.2019. године 
„F.A.N. GRUPO“ d.o.o, Слободана 
Берберског Лале 18љ, Београд 

27.06.2019. 12.00 

2. 

 
886 од 26.06.2019. 

године 
 

Air SERBIA Catering, Aеродром 
„Никола Тесла“, Сурчин-Београд 

27.06.2019. 13.30 

3. 
01-114/1 од 

24.06.2019. године 

Društvo za ishranu i ugostiteljstvo 
LIDO d.o.o, Наде Димић 4, 11000 
Београд 

28.06.2019. 08.10 



 

Неблаговремених понуда није било. 
  

            Након спроведеног поступка отварања понуда, комисија за јавну набавку, одређена 
Решењем бр. 455 од 12.06.2019. године, сачинила је Записник о отварању понуда бр. 553 од 
28.06.2019. године, а затим је приступила стручној оцени понуда и сачинила Извештај о 
истом.   
                                                                                              

У Извештају о стручној оцени понуда бр. 575 од 05.07.2019. године, комисија за 
спровођење јавне набавке је, после стручне оцене понуда, констатовала: 

 
 

II - Подаци о јавној набавци: 
 

1.- Назив и адреса наручиоца: Основна школа „Душко Радовић“, Булевар Зорана Ђинђића 

112, 11070 Београд.  

2.- Редни број јавне набавке за текућу годину: 1.2.1/19. 

3.- Предмет јавне набавке: Набавка услуга – припрема и  дистрибуција школског оброка -
ручка за ученике, за потребе Основне школе „Душко Радовић“ – Београд. 
 
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 2019. годину: 423911. 

 
8.- Процењена вредност јавне набавке без ПДВ- а (дин.): 4.416.665,00 динара. 

9.- Додатна објашњења: 
 
Air SERBIA Catering, Aеродром „Никола Тесла“, Сурчин-Београд 

 
Као услов у погледу пословног капацитета конкурсном документацијом је тражено да  
понуђач у периоду који није дужи од 3 (три) године од дана објављивања позива за 
подношење понуда, има закључено и реализовано минимум 10 (десет) уговора који имају 
за предмет припрему и испоруку оброка. 
 
У понуди бр. 886 од 26.06.2019. године понуђач Air SERBIA Catering, Aеродром „Никола 
Тесла“, Сурчин-Београд је доставио образац XIII Образац изјаве о списку корисника 
предметних услуга у којем је навео десет уговора, а између осталог следеће:  
 

 Уговор бр. 3114/05.08.2014. године, корисник: Wizz Air; 
 

 Уговор бр. 3244/25.11.2015. године, корисник: Euro Jet; 
 

 Уговор бр. 2276/30.09.2012. године, корисник: Gate; 
 

 Уговор бр. 1294/01.04.2014. године, корисник: Navigatori; 
 

 Уговор бр. 170/19.01.2015. године, корисник: Fly Dubai. 
 



 

На основу члана 93. став 1. Закона наручилац може да захтева од понуђача додатна 
објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да 
врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача. 
 
Наручилац је тражио од понуђача да се изјасни о периоду важења наведених уговора. У 
одговору бр. 906 од 03.07.2019. године који је достављен дана 03.07.2019. године, понуђач је 
навео следеће: „Уговори који су наведени у понуди бр. 886 од 26.06.2019. године, у обрасцу 
XIII, склапају се на неодређено време уз могућност једностраног раскида уговора са отказним 
роком од 30 дана“.  
 
С обзиром на то да је тражено да су уговори реализовани у последње три године од дана 
објављивања позива за подношење понуда, а да реализација наведених уговора још увек 
траје, понуђач је испунио услов у погледу пословног капацитета. 
 
 
10.- Критеријум за оцењивање понуде: „Најнижа понуђена цена“. 
 

11.- Ранг листа понуђача са најнижом понуђеном ценом, после отварања понуда: 
 
1) „F.A.N. GRUPO“ d.o.o., Београд, понуђена цена..................................2.480.760,00 дин. 

 
 Укупна цена са ПДВ-ом: 2.976.912,00 дин. 
 Јединична цена ручка по ученику без ПДВ-а: 114,85 дин. 
 Јединична цена ручка по ученику са ПДВ-ом: 137,82 дин. 
 Рок плаћања: 45 (четрдесетпет) дана. 
 Рок важења понуде:  60 (шездесет) дана. 

 
2) Air SERBIA Catering, Београд, понуђена цена .................................2.786.400,00 дин. 

 

 Укупна цена са ПДВ-ом: 3.343.680,00 дин. 
 Јединична цена ручка по ученику без ПДВ-а: 129,00 дин. 
 Јединична цена ручка по ученику са ПДВ-ом: 154,80 дин. 
 Рок плаћања: 45 (четрдесетпет) дана. 
 Рок важења понуде:  120 (стодвадесет) дана. 

 
3) Društvo za ishranu i ugostiteljstvo LIDO d.o.o., Београд, понуђена цена 

..........................................................................................................................2.916.000,00 дин. 
 

 Укупна цена са ПДВ-ом: 3.499.200,00 дин. 
 Јединична цена ручка по ученику без ПДВ-а: 135,00 дин. 
 Јединична цена ручка по ученику са ПДВ-ом: 162,00 дин. 
 Рок плаћања: 45 (четрдесетпет) дана. 
 Рок важења понуде:  180 (стоосамдесет) дана. 

 
 

   

11.- Назив понуђача чија је понуда повољна узимајући у обзир Извештај о стручној 
оцени понуда број 575 од 05.07.2019.  године 

              
Комисија за спровођење поступка јавне набавке је после стручне оцене понуда 

констатовала да је повољнија понуда следећег понуђача: 
 

 „F.A.N. GRUPO“ d.o.o., Слободана Берберског Лале 18љ, Београд 
 

те су на основу члана 54. став 12. тачка 5) и члана 105. став 2. тачка 7) Закона предложилa 
наручиоцу да донесе одлуку о додели уговора наведеном понуђачу. 



 

      


