
ОСНОВНА  ШКОЛА 

„ФИЛИП  ВИШЊИЋ“ 

Салвадора Аљендеа бр.17 

11000  Београд 

Дел.број : 587. 

Датум:23.06.2017.године 

На основу члана 116.Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

РС“,бр.124/2012,14/2015 и 68/2015) Основна школа „Филип Вишњић“ из 

Београда 

                                                       објављује 

                                          О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 

          о закљученом уговору о јавној набавци мале вредности услуга – 

   „ припрема и дистрибуција школског оброка –ручка у термосима 

                са колачем или воћем за ученике у продуженом боравку“ 

                                                   ЈН бр.1.2.2/17 

1.назив , адреса и интернет страница наручиоца: Основна школа“Филип 

Вишњић“,Салвадора Аљендеа  бр.17 ,11000 Београд; osfilipvisnjic.edu.rs 

2.Врста наручиоца : просвета 

3.предмет јавне набавке : набавка  услуга – припрема и дистрибуција 

школског оброка – ручка у термосима са колачем или воћем за ученике у 

продуженом боравку. 

4.назив из Општег речника набавке : услуге достављања припремљених 

оброка у школе. 

ознака из Општег речника : 55524000. 

5.уговорена вредност без пдв-а:  988.750,00  динара 



6.критеријум за доделу уговора:најнижа понуђена цена. 

7.број примљених понуда: 3 ( три ) прихватљиве 

8.највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 

 

1) „Шарени мачак“ д.о.о. из Београда, Неменикуће, Космајског одреда бр.84 
,укупна понуђена цена : 988.750,00 динара без пдв-а,јединична цена  ручка без 
ПДВ-а: 113,00 динара. 

 

2) „Catering&bakeRS“ dоо, из Београда , Димитрија Туцовића бр.7,  укупна 
понуђена цена :1.045.625,00 динара  без пдв-а,јединична цена  ручка без ПДВ-а: 
119,50 динара. 
 

3) LIDO d.о.о. из Београда, Наде Димић 4, Земун ,укупна понуђена цена 
:1.085.000,00 динара без пдв-а,јединична цена  ручка без ПДВ-а: 124,00 динара. 
 

 

9.део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: 

Понуђач неће извршавати уговор преко подизвођача. 

10.датум доношења одлуке о додели уговора: 08.06.2017.године 

11.датум закључења уговора : 19.06.2017.године ; 

12.основни подаци о добављачу:  „Шарени мачак“ доо, Београд, 

Неменикуће , ул.Космајског одреда бр.84,  матични број :20729058 , 

пиб:107036659 

 

13.период важења уговора : од 11.09.2017.године  до 15.06.2018.године. 

14.околности које представљају основ за измену уговора : нема околности 

које представљају основ за измену уговора. 


