ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца: ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊE ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ШКОЛЕ
Адреса наручиоца: Здравка Челара број 14
Интернет страница наручиоца: www.domucenika.com
Врста наручиоца: Просвета
За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења
радова
-ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника
набавке: Опис предмета набавке: добра-намирнице за исхрану ученика, партија 1прехрамбени производи и намирнице широке потрошње
- Назив и ознака из општег речника набавки: –15000000-храна, пиће, дуван и сродни
документи, 15800000 разни прехрамбени производи
Критеријум за доделу уговора: „економски најповољнија понуда“
Процењена вредност: 8.412.750,00 динара без ПДВ-а
Врста предмета: добра
Број примљених понуда: 1
Понуђена цена: 8.081.985.00 динара без ПДВ-а
Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:/
Датум доношења одлуке о додели уговора: 335/1 од 11.03.2015.
Основни подаци о добављачу: „LUKI KOMERC“ ДОО, Пећинци, ул.Слободана Бајића 12
Понуђена цена
- Највиша 8.081.985.00 динара без ПДВ-а
- Најнижа 8.081.985.00 динара без ПДВ-а
Понуђена цена код
прихватљивих понуда:
- Највиша 8.081.985.00 динара без ПДВ-а
- Најнижа 8.081.985.00 динара без ПДВ-а
Околности које представљају основ за измену уговора: /
Остале информације:/
Датум закључења уговора: 18.03.2015.
Период важења уговора: 12 месеци

Дом ученика средње железничке школе
Здравка Челара 14 • 11000 Београд • ПИБ 101879558 •телефон 011/2072600 • факс: 011/2750868
www.domucenika.com • office@domucenika.com

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца: ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊE ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ШКОЛЕ
Адреса наручиоца: Здравка Челара број 14
Интернет страница наручиоца: www.domucenika.com
Врста наручиоца: Просвета
За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења
радова
-ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника
набавке: Опис предмета набавке: добра-намирнице за исхрану ученика, партија 2-месо
и месне прерађевине
- Назив и ознака из општег речника набавки: –15000000-храна, пиће, дуван и сродни
производи
Критеријум за доделу уговора: „економски најповољнија понуда“
Процењена вредност: 16.000.000,00 динара без ПДВ-а
Врста предмета: добра
Број примљених понуда: 1
Понуђена цена: 14.158.900,00 динара без ПДВ-а
Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:/
Датум доношења одлуке о додели уговора: 336/1 од 11.03.2015.
Основни подаци о добављачу: SZTR„ĐURĐEVIĆ“ ДОО, Београд,, ул.Јужни булевар 12
Понуђена цена
- Највиша 14.158.900,00 динара без ПДВ-а
- Најнижа 14.158.900,00 динара без ПДВ-а
Понуђена цена код
прихватљивих понуда:/
- Највиша 14.158.900,00 динара без ПДВ-а
- Најнижа 14.158.900,00 динара без ПДВ-а
Околности које представљају основ за измену уговора: /
Остале информације:/
Датум закључења уговора: 18.03.2015.
Период важења уговора: 12 месеци

Дом ученика средње железничке школе
Здравка Челара 14 • 11000 Београд • ПИБ 101879558 •телефон 011/2072600 • факс: 011/2750868
www.domucenika.com • office@domucenika.com

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца: ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊE ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ШКОЛЕ
Адреса наручиоца: Здравка Челара број 14
Интернет страница наручиоца: www.domucenika.com
Врста наручиоца: Просвета
За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења
радова
-ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника
набавке: Опис предмета набавке: добра-намирнице за исхрану ученика, партија 3млеко и млечни производи
- Назив и ознака из општег речника набавки: –15000000-храна, пиће, дуван и сродни
производи, млеко-15511000 и млечни производи 155000000
Критеријум за доделу уговора: „економски најповољнија понуда“
Процењена вредност: 4.009.500,00 динара без ПДВ-а
Врста предмета: добра
Број примљених понуда: 1
Понуђена цена: 4.000.500,00 динара без ПДВ-а
Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:/
Датум доношења одлуке о додели уговора: 337/1 од 11.03.2015.
Основни подаци о добављачу: „МЛЕКО ПРОМЕТ“ДОО, Београд, ул.Атанасија Пуље 40
Понуђена цена
- Највиша 4.000.500,00 динара без ПДВ-а
- Најнижа 4.000.500,00 динара без ПДВ-а
Понуђена цена код
прихватљивих понуда:/
- Највиша 4.000.500,00 динара без ПДВ-а
- Најнижа 4.000.500,00 динара без ПДВ-а
Околности које представљају основ за измену уговора: /
Остале информације:/
Датум закључења уговора: 18.03.2014
Период важења уговора: 12 месеци

Дом ученика средње железничке школе
Здравка Челара 14 • 11000 Београд • ПИБ 101879558 •телефон 011/2072600 • факс: 011/2750868
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ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца: ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊE ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ШКОЛЕ
Адреса наручиоца: Здравка Челара број 14
Интернет страница наручиоца: www.domucenika.com
Врста наручиоца: Просвета
За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења
радова
-ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника
набавке: Опис предмета набавке: добра-намирнице за исхрану ученика, партија 4-хлеб
и пекарски производи
- Назив и ознака из општег речника набавки: 15000000-храна, пиће, дуван и сродни
производи, хлеб-15811100 и пекарски производи-15612500
Критеријум за доделу уговора: „економски најповољнија понуда“
Процењена вредност: 3.080.800,00 динара без ПДВ-а
Врста предмета: услуге
Број примљених понуда: 4
Понуђена цена: 2.679.500,00 динара без ПДВ-а
Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:/
Датум доношења одлуке о додели уговора: 338/1 од 11.03.2014.
Основни подаци о добављачу: „MAKOVICA“AD – Младеновац, ул. Савића млин 9
Понуђена цена
- Највиша 2.976.295,00 динара без ПДВ-а
- Најнижа 2.481.300,00 динара без ПДВ-а
Понуђена цена код
прихватљивих понуда:
- Највиша 2.976.295,00 динара без ПДВ-а
- Најнижа 2.481.300,00 динара без ПДВ-а
Околности које представљају основ за измену уговора: /
Остале информације:/
Датум закључења уговора: 26.03.2015.
Период важења уговора: 12 месеци

Дом ученика средње железничке школе
Здравка Челара 14 • 11000 Београд • ПИБ 101879558 •телефон 011/2072600 • факс: 011/2750868
www.domucenika.com • office@domucenika.com

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца: ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊE ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ШКОЛЕ
Адреса наручиоца: Здравка Челара број 14
Интернет страница наручиоца: www.domucenika.com
Врста наручиоца: Просвета
За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења
радова
-ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника
набавке: Опис предмета набавке: добра-намирнице за исхрану ученика, партија 5свеже воће и поврће и пекарски производи
- Назив и ознака из општег речника набавки: 15000000 - храна, пиће, дуван и сродни
производи, 15300000 - свеже воће и поврће
Критеријум за доделу уговора: „економски најповољнија понуда“
Процењена вредност: 7.179.515,00 динара без ПДВ-а
Врста предмета: добра
Број примљених понуда: 1
Понуђена цена: 6.890.400,00 динара без ПДВ-а
Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:/
Датум доношења одлуке о додели уговора: 339/1 од 11.03.2015.
Основни подаци о добављачу: TZR„VOĆKICA“AD – Сланци, ул. Карађорђева 4
Понуђена цена
- Највиша 6.890.400,00динара без ПДВ-а
- Најнижа 6.890.400,00динара без ПДВ-а
Понуђена цена код
прихватљивих понуда:
- Највиша 6.890.400,00динара без ПДВ-а
- Најнижа 6.890.400,00динара без ПДВ-а
Околности које представљају основ за измену уговора: /
Остале информације:/
Датум закључења уговора: 18.03.2015.
Период важења уговора: 12 месеци

Дом ученика средње железничке школе
Здравка Челара 14 • 11000 Београд • ПИБ 101879558 •телефон 011/2072600 • факс: 011/2750868
www.domucenika.com • office@domucenika.com

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца: ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊE ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ШКОЛЕ
Адреса наручиоца: Здравка Челара број 14
Интернет страница наручиоца: www.domucenika.com
Врста наручиоца: Просвета
За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења
радова
-ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника
набавке: Опис предмета набавке: добра-намирнице за исхрану ученика, партија 6замрзнута риба и производа од рибе
- Назив и ознака из општег речника набавки: –15000000-храна, пиће, дуван и сродни
производи, 15220000 -замрзнута риба и производа од рибе
Критеријум за доделу уговора: „економски најповољнија понуда“
Процењена вредност: 1.342.250,00 динара без ПДВ-а
Врста предмета: добра
Број примљених понуда: 4
Понуђена цена: 1.047.250,00 динара без ПДВ-а
Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:/
Датум доношења одлуке о додели уговора: 340/1 од 11.03.2015.
Основни подаци о добављачу: „TROPIC TRADE“ ДОО, Београд, ул. Палмира Тољатија број 5,
- Највиша 1.417.550,00 динара без ПДВ-а
- Најнижа 1.047.250,00 динара без ПДВ-а
Понуђена цена код
прихватљивих понуда:/
- Највиша 1.417.550,00 динара без ПДВ-а
- Најнижа 1.047.250,00 динара без ПДВ-а
Околности које представљају основ за измену уговора: /
Остале информације:/
Датум закључења уговора: 26.03.2015.
Период важења уговора: 12 месеци

Дом ученика средње железничке школе
Здравка Челара 14 • 11000 Београд • ПИБ 101879558 •телефон 011/2072600 • факс: 011/2750868
www.domucenika.com • office@domucenika.com

