
 
Основна школа „Слободан Секулић“ Ужице 
Улица норвешких интернираца 18, 31000 Ужице 
ЈНМВ број 2/2020 
Дел.број 602-17/11 дана 03.03.2020. 
 

На основу члана 55. став 1. тачка 8. и члана 116. Закона о јавним набавкама ( „Сл. Гласник РС“, 
бр.124/2012 и 68/2015), јавна установа Основна школа „Слободан Секулић“ Ужице 31000 Ужице,Улица 
норвешких интернираца 18 објављује 
 

ОБАВЕШТЕЊЕ 

о закљученом уговору 

 

У поступку за јавну набавку добара намирнице и прехрамбени производи ОРН  15000000 храна, 
пиће дуван и остали сродни производи ЈНМВ  број 2/2020  обликованa у 9 партија,  наручилац је донео 
одлуку о додели уговора број 602-17/9  дана  18.02.2020.године  на основу које су  закључени уговори о 
јавној набавци. 
Критеријум за доделу уговора у овом поступку јавне набавке је економски најповољнија понуда. 
Елементи критеријума за доделу уговора на основу којих је наручилац доделио уговор су следећи: цена 
( 60 пондера) и непроменљивост цене ( 40 пондера). 
У овом поступку набавке наручилац је примио укупно 9 понуда од којих је понуда 1 понуђача одбијена као 
неприхватљива. 
 
Партија 1: 
           За ову партију пристигле су две понуде од којих је једна понуда прихватљива. 

- Укупна уговорена вредност прихватљиве понуде за ову  партију  је 303.240,00динара без ПДВ 
односно 333.564,00динара са ПДВ-ом и роком непроменљивости цена од 365 дана  

- Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљиве понуде  износи 303.240,00динара 
- Најдужи и најкраћи понуђени рок за непроменљивост цена износи 365 дана. 

Уговор о јавној набавци је  закључен са наручиоцем  28.02.2020. године. 
Партија 2: 
           За ову партију пристигле су две понуде од којих је једна понуда прихватљива. 

- Укупна уговорена вредност прихватљиве понуде за ову партију  је 309.750,00динара без ПДВ 
односно 371.700,00динара са ПДВ-ом и роком непроменљивости цена од 365 дана  

- Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљиве понуде  износи 309.750,00динара  
- Најдужи и најкраћи понуђени рок за непроменљивост цена износи 365 дана. 

Уговор о јавној набавци је закључен са наручиоцем 28. фебруара 2020.године 
Партија 3:  
           За ову партију пристигле су две понуде од којих је једна понуда прихватљива. 

Укупна уговорена вредност прихватљиве понуде за ову партију  је 92.550,00динара без ПДВ 
односно 101.805,00динара са ПДВ-ом и роком непроменљивости цена од 365 дана  

- Највиша  и најнижа понуђена цена код прихватљиве понуде  износи 92.550,00динара 
- Најдужи и најкраћи понуђени рок за непроменљивост цена износи 365 дана 

Уговор о јавној набавци је закључен са наручиоцем 28. фебруара 2020.године 
Партија 4: 
     За ову партију су пристигле две прихватљиве понуде 
- Укупна уговорена вредност ове партије је 607.840,00динара без ПДВ односно 689.974,00динара 

са ПДВ-ом и роком непроменљивости цена од 365 дана  
- Највиша понуђена цена за ову партију износи 806.450,00динара а најнижа понуђена цена код 

прихватљиве понуде  износи 607.840,00динара 
- Најдужи и најкраћи понуђени рок за непроменљивост цена износи 365 дана   

Уговор о јавној набавци је закључен са наручиоцем 28.02. фебруара 2020.године 
- Партија 5: 

     За ову партију су пристигле две  прихватљиве понуде 
- Укупна уговорена вредност ове партије је 157.400,00динара без ПДВ односно 173.140,00динара 

са ПДВ-ом и роком непроменљивости цена од 365 дана  



- Највиша понуђена цена за ову партију износи  403.200,00динара а најнижа понуђена цена код 
прихватљиве понуде  износи 157.400,00динара  

- Најдужи и најкраћи  понуђени рок за непроменљивост цена износи 180 дана 
Уговор о јавној набавци  је закључен са наручиоцем 28. фебруара 2020.године 

Партија 6: 
- За ову партију пристигле су две понуде од којих је једна понуда прихватљива. 
- Укупна уговорена вредност прихватљиве понуде за ову партију је 507.295,00динара без ПДВ 

односно   588.295,00динара  са ПДВ-ом и роком непроменљивости цена од 365 дана 
-  Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљиве понуде  износи 507.295,00динара  
-  Најдужи и најкраћи  понуђени рок за непроменљивост цена износи 365 дана 

Уговор о јавној набавци је закључен са наручиоцем 28. фебруара 2020.године 
Партија 7: 

            За ову партију пристигле су две понуде од којих је једна понуда прихватљива. 
- Укупна уговорена вредност прихватљиве понуде за ову партију  је 57.450,00динара без ПДВ 

односно 63.195,00динара са ПДВ-ом и роком непроменљивости цена од 365 дана  
- Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљиве понуде  износи 57.450,00динара. 
- Најдужи и најкраћи понуђени рок за непроменљивост цена код свих понуда износи 365 дана. 

Уговор о јавној набавци је закључен са наручиоцем 28. фебруара 2020.године 
       Партија 8: 

      За ову партију су пристигле две прихватљиве понуде. 
- Укупна уговорена вредност ове партије је 210.890,00динара без ПДВ односно 231.979,00динара 

са ПДВ-ом и роком непроменљивости цена од 365 дана  
- Највиша понуђена цена износи 234.650,00динара а најнижа понуђена цена код прихватљиве 

понуде  износи 210.890,00динара  
- Најдужи и најкраћи  понуђени рок за непроменљивост цена износи 365 дана 

Уговор о јавној набавци је закључен са наручиоцем 28. фебруара 2020.године 
       Партија 9: 

      За ову партију је пристигла само једна прихватљива понуда 
- Укупна уговорена вредност ове партије  је 53.100,00дин без ПДВ односно 58.410,00динара са 

ПДВ-ом и роком непроменљивости цена од 365 дана  
- Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљиве понуде  износи 53.100,00динара  
- Најдужи и најкраћи  понуђени рок за непроменљивост цена износи 365 дана 

Уговор о јавној набавци је закључен са наручиоцем 28. фебруара 2020.године 
 
Сви уговори  се реализују без учешћа подизвођача.Сви уговори важе до 28.02.2021.године 
 
Основни подаци о добављачима :  

- Партија 1 Suvobor koop NN“ доо Чачак Улица цара Лазара број 43 матични број  17036246 ПИБ 
101109316 телефон 032/347-921  

- Партије 2 , 3 и 7 „Еурогранд“ доо Ужице“ 31000 Ужице,  Улица дечанска 19 мат. број 17365088, 
ПИБ 100601912 телефон 031/523-871   

- Партија 4 „АД „ИМЛЕК“, Индустријско насеље бб Београд Мат.број:07042701, ПИБ:100001636, 
ТР: 205-3290-15 телефон 011/3050-505 

- Партија 5 Пекара„Понс“доо,Чачак,Ул. Славка Крулежа 77, Мат. број:20618345, ПИБ:106509964 
ТР: 340-11016387-27  телефон 032/357-087 

- Партија 6,8. и 9  ДОО „Ила промет“ 32 000 Чачак Улица Милосава Еровића бб мат. број 17101625, 
ПИБ 101123829 телефон 032/356-624   

Измене закљученог уговора могу бити извршене  у случају корекције цена ( навише /наниже) уговорених 
добара а на основу промене тржишних цена референтних добара када је износ  ( повећања/смањења 
цена) до 5% у односу на цене на дан отварања понуда и у погледу уговорених количина у зависности од 
конкретних потреба . 
 

Комисија за јавну набавку 
Председник 
 
Зорица Милошевић 


