Република Србија

Дом ученика средње железничке школе
Здравка Челара 14
11000 Београд
Број : 774
Датум: 05.06.2017.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца
Адреса
Интернет страница
Врста наручиоца
Врста предмета
Опис предмета набавке
Назив и ознака из општег речника набавке
Уговорена вредност

Критеријум за доделу уговора
Број примљених понуда
Понуђена цена и референтна
листа
код
„економски
наповољније понуде“

највиша
најнижа

Понуђена цена и референтна
листа код прихватљивих
понуда у смислу изабраног
критеријума „економски
наповољније понуде“

највиша
најнижа

Датум доношења одлуке о додели уговора
(оквирног споразума)
Број и датум закључења уговора:
Основни подаци о Добављачу:

„LUKI

ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊЕ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ШКОЛЕ
Београд, Здравка Челара 14
www.domucenika.com
Просвета
Добра
Набавка добара- Намирнице за исхрану ученика
Партија 1. – Прехрамбени производи и
намирнице широке потрошње
шифра из општег речника набавке за Партију 1. –
Прехрамбени производи и намирнице широке потрошње:
Разни прехрамбени производи 15800000
12.569.194,00 динара без ПДВ-а(у периду од 24 месеца)
(уговорена вредност је до износа процењене вредности
предметне набавке која на годишњем нивоу (12 месеци)
износи: 8.098.684,00 динара, без пдв-а., односно 16.197.368,00
динара, без пдв-а у периоду од 2 године (24 месеца).
Економски најповољнија понуда
2
6.701.712 (12 месеци)
13.403.424,00 динара (24 месеца) и
референтна листа: 440.715.613,10
6.284.597,00 (12 месеци)
12.569.194,00 динара (24 месеца) и
референтна листа: 897.106.611,31 динара
6.701.712 (12 месеци)
13.403.424,00 динара (24 месеца) и
референтна листа: 440.715.613,10)
6.284.597,00 (12 месеци)
12.569.194,00 динара (24 месеца) и
референтна листа: 897.106.611,31 динара
16.05.2017.године
745 од 30.05.2017. године
„LUKI KOMERC“D.O.O-Пећинци,ул.Слободана Бајића бр.12
ПИБ: 101427058, матични број:08213348,

Период важења уговора

12 месеци

Околности које представљају основ за измену
Уговора

На основу одредби чл.4. и 6. закљученог Уговора,
а у складу са чл.115.ЗЈН (Сл.гласник РС“ број 124/12,14/15 и
68/15)
Уговор је закључен на основу оквирног споразума , у складу са
чл.40.и 40.а ЗЈН (Сл.гласник РС“ број 124/12,14/15 и 68/15)

Остале информације

Република Србија

Дом ученика средње железничке школе
Здравка Челара 14
11000 Београд
Број :775
Датум: 05.06.2017.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ

Назив наручиоца
Адреса
Интернет страница
Врста наручиоца
Врста предмета
Опис предмета набавке

ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊЕ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ШКОЛЕ
Београд, Здравка Челара 14
www.domucenika.com
Просвета
Добра

Назив и ознака из општег речника набавке
Број добављача са којим је закључен оквирни
споразум
Број и датум доношења одлуке о додели
оквирног споразума
Број и датум закључења и
период важења оквирног споразума
Остале информације:

Набавка добара- Намирнице за исхрану ученика
Партија 1. – Прехрамбени производи и
намирнице широке потрошње
Шифра из општег речника набавке за Партију 1. –
Прехрамбени производи и намирнице широке потрошње:
Разни прехрамбени производи 15800000

1
654 од 16.05.2017.године
744 од 30.05.2017.године и
Период важења: 30.05.2017.године до
30.05.2019. године

Добављач: LUKI KOMERC“D.O.O-Пећинци,ул.Слободана
Бајића ул.Слободана Бајића бр.12
ПИБ: 101427058, Матични број: 08213348
Добав

Република Србија

Дом ученика средње железничке школе
Здравка Челара 14
11000 Београд
Број : 746
Датум: 05.06.2017.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца
Адреса
Интернет страница
Врста наручиоца
Врста предмета
Опис предмета набавке
Назив и ознака из општег речника набавке

Уговорена вредност

Критеријум за доделу уговора
Број примљених понуда
Понуђена цена и референтна
листа
код
„економски
наповољније понуде“

највиша
најнижа

Понуђена цена и референтна
листа код прихватљивих
понуда у смислу изабраног
критеријума „економски
наповољније понуде“

највиша
најнижа

ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊЕ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ШКОЛЕ
Београд, Здравка Челара 14
www.domucenika.com
Просвета
Добра
Набавка добара- Намирнице за исхрану ученика
Партија 2. – Месо и месне прерађевине
шифра из општег речника набавке за Партију 2. –Месо и
месне прерађевине:
Свињетина – 15113000, Јунетина – 15111100,
Пилеће месо – 15112130 и Месне прерађевине - 15131700
31.597.000,00динара без ПДВ-а(у периду од 24 месеца)
(уговорена вредност је до износа процењене вредности
предметне набавке која на годишњем нивоу (12 месеци)
износи: 8.098.684,00 динара, без пдв-а., односно 16.197.368,00
динара, без пдв-а у периоду од 2 године (24 месеца).
Економски најповољнија понуда
3
17.427.650 (12 месеци)
34.855.300,00 динара (24 месеца) и
референтна листа: 74.341.368,60
15.798.500,00 (12 месеци)
31.597.000,00 динара (24 месеца) и
референтна листа: 1.255.542.613,85динара
17.427.650,00 динара (12 месеци)
34.855.300,00 динара (24 месеца) и
референтна листа: 74.341.368,60
15.798.500,00 (12 месеци)
31.597.000,00 динара (24 месеца) и
референтна листа: 1.255.542.613,85динара
16.05.2017.године

Датум доношења одлуке о додели уговора
(оквирног споразума)
Датум закључења уговора
747 од 30.05.2017. године
Основни подаци о Добављачу:
„LUKI „СЗТР „ЂУРЂЕВИЋ“ д.о.о., Суботиште,ул. Радна зона 1,
ПИБ: ПИБ: 100399206, матични број: 54286856
Период важења уговора
12 месеци
Околности које представљају основ за измену
Уговора
Остале информације

На основу одредби чл. 4. и 6. закљученог Уговора,
а у складу са чл.115. ЗЈН (Сл.гласник РС“ број 124/12,14/15 и
68/15)
Уговор је закључен на основу оквирног споразума , у складу са
чл.40.и 40.а ЗЈН (Сл.гласник РС“ број 124/12,14/15 и 68/15)

Република Србија

Дом ученика средње железничке школе
Здравка Челара 14
11000 Београд
Број : 777
Датум: 05.06.2017.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ

Назив наручиоца
Адреса
Интернет страница
Врста наручиоца
Врста предмета
Опис предмета набавке

ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊЕ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ШКОЛЕ
Београд, Здравка Челара 14
www.domucenika.com
Просвета
Добра

Назив и ознака из општег речника набавке

Број добављача са којим је закључен оквирни
споразум
Број и датум доношења одлуке о додели
оквирног споразума
Број и датум закључења и
период важења оквирног споразума
Остале информације:

Набавка добара- Намирнице за исхрану ученика
Партија 2. – Месо и месне прерађевине
Шифра из општег речника набавке за Партију 2. –Месо и
месне прерађевине:
Свињетина – 15113000, Јунетина – 15111100,
Пилеће месо – 15112130 и Месне прерађевине - 15131700

1
655 од 16.05.2017.године
746 од 30.05.2017. године и
Период важења: 30.05.2017.године до
30.05.2019. године

Добав

Добављач: СЗТР „ЂУРЂЕВИЋ“ д.о.о., Суботиште,

ул. Р
,

ул.Радна зона 1,

ПИБ: 100399206, матични број: 54286856

Република Србија

Дом ученика средње железничке школе
Здравка Челара 14
11000 Београд
Број : 778
Датум: 05.06.2017.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца
Адреса
Интернет страница
Врста наручиоца
Врста предмета
Опис предмета набавке
Назив и ознака из општег речника набавке
Уговорена вредност

Критеријум за доделу уговора
Број примљених понуда
Понуђена цена и референтна
листа
код
„економски
наповољније понуде“

највиша
најнижа

Понуђена цена и референтна
листа код прихватљивих
понуда у смислу изабраног
критеријума „економски
наповољније понуде“

највиша
најнижа

ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊЕ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ШКОЛЕ
Београд, Здравка Челара 14
www.domucenika.com
Просвета
Добра
Набавка добара- Намирнице за исхрану ученика
Партија 3. – Млеко и млечни производи
шифра из општег речника набавке за за Партију 3. –Млеко и
млечни производи:
Млеко - 15511000 и Млечни производи 15500000
5.599.926,00 динара без ПДВ-а (у периду од 24 месеца)
(уговорена вредност је до износа процењене вредности
предметне набавке која на годишњем нивоу (12 месеци)
износи: 3.883.660,00 динара, без пдв-а., односно 7.767.320,00
динара, без пдв-а у периоду од 2 године (24 месеца).
Економски најповољнија понуда
4
3.207.795,00 динара (12 месеци)
6.415.590,00 динара (24 месеца) и
референтна листа: 42.325.595,70
2.799.963,00 (12 месеци)
5.599.926,00 динара (24 месеца) и
референтна листа: 541.445.194,67 динара
3.207.795,00 динара (12 месеци)
6.415.590,00 динара (24 месеца) и
референтна листа: 42.325.595,70
2.799.963,00 (12 месеци)
5.599.926,00 динара (24 месеца) и
референтна листа: 541.445.194,67 динара
16.05.2017.године

Датум доношења одлуке о додели уговора
(оквирног споразума)
Датум закључења уговора:
749 од 30.05.2017. године
Основни подаци о Добављачу:
„LUKI „КРУНА КОМЕРЦ“ДОО, -Београд, Смедеревски пут број 25Д,,
ПИБ: ПИБ: 100279571, матични број:07740760
Период важења уговора
12 месеци
Околности које представљају основ за измену
Уговора
Остале информације

На основу одредби чл. 4. и 6. закљученог Уговора,
а у складу са чл.115. ЗЈН (Сл.гласник РС“ број 124/12,14/15 и
68/15)
Уговор је закључен на основу оквирног споразума , у складу са
чл.40.и 40.а ЗЈН (Сл.гласник РС“ број 124/12,14/15 и 68/15)

Република Србија

Дом ученика средње железничке школе
Здравка Челара 14
11000 Београд
Број : 779
Датум: 05.06.2017.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ

Назив наручиоца
Адреса
Интернет страница
Врста наручиоца
Врста предмета
Опис предмета набавке

ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊЕ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ШКОЛЕ
Београд, Здравка Челара 14
www.domucenika.com
Просвета
Добра

Назив и ознака из општег речника набавке

Набавка добара- Намирнице за исхрану ученика
Партија 3. – Млеко и млечни производи
Шифра из општег речника набавке за Партију 3. –Млеко и
млечни производи:
Млеко - 15511000 и Млечни производи 15500000

Број добављача са којим је закључен оквирни
споразум
Број и датум доношења одлуке о додели
оквирног споразума
Број и датум закључења и
период важења оквирног споразума

1

Остале информације:

Добављач: „КРУНА КОМЕРЦ“ДОО, -Београд,ул. Смедеревски
пут бр. 25 Д, ПИБ: 100279571, Матични број: 07740760

Добав

пу

656 од 16.05.2017.године
748 од 30.05.2017.и
Период важења: 30.05.2017. до 30.05.2019. године

Република Србија

Дом ученика средње железничке школе
Здравка Челара 14
11000 Београд
Број : 780
Датум: 05.06.2017.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца
Адреса
Интернет страница
Врста наручиоца
Врста предмета
Опис предмета набавке
Назив и ознака из општег речника набавке

Уговорена вредност

Критеријум за доделу уговора
Број примљених понуда
Понуђена цена и референтна
листа
код
„економски
наповољније понуде“

највиша
најнижа

Понуђена цена и референтна
листа код прихватљивих
понуда у смислу изабраног
критеријума „економски
наповољније понуде“

највиша
најнижа

ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊЕ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ШКОЛЕ
Београд, Здравка Челара 14
www.domucenika.com
Просвета
Добра
Набавка добара- Намирнице за исхрану ученика
Партија 4.- Хлеб и пекарски производи
Шифра из општег речника набавке за Партију 4.- Хлеб и
пекарски производи: Хлеб - 15811100 и Пекарски производи –
15612500.
4.700.715,12 динара без ПДВ-а (у периду од 24 месеца)
(уговорена вредност је до износа процењене вредности
предметне набавке која на годишњем нивоу (12 месеци)
износи: 3.439.260,00 динара, без пдв-а., односно 6.878.520,00
динара, без пдв-а у периоду од 2 године (24 месеца).
„Економски најповољнија понуда“
4
5.289.680,00 динара (12 месеци)
2.644.840,00 динара (24 месеца) и
референтна листа: 130.605.575,53
2.350.357,56 (12 месеци)
4.700.715,12 динара (24 месеца) и
референтна листа: 189.443.621,67динара
5.289.680,00 динара (12 месеци)
2.644.840,00 динара (24 месеца) и
референтна листа: 130.605.575,53
2.799.963,00 (12 месеци)
4.700.715,12 динара (24 месеца) и
референтна листа: 189.443.621,67 динара
16.05.2017.године

Датум доношења одлуке о додели уговора
(оквирног споразума)
Број и датум закључења уговора
751 од 30.05.2017. године
Основни подаци о Добављачу:
„LUKI „ПЕКАРСКА ИНДУСТРИЈА ПАНЧЕВО“ А.Д., - Панчево,
Улица Милоша Обреновића бр. 39
ПИБ: 101980065, Матични број: 08006083
Период важења уговора

12 месеци

Околности које представљају основ за измену
Уговора

На основу одредби чл. 4. и 6. закљученог Уговора,
а у складу са чл.115. ЗЈН (Сл.гласник РС“ број 124/12,14/15 и
68/15)
Уговор је закључен на основу оквирног споразума , у складу са
чл.40.и 40.а ЗЈН (Сл.гласник РС“ број 124/12,14/15 и 68/15)

Остале информације

Република Србија

Дом ученика средње железничке школе
Здравка Челара 14
11000 Београд
Број : 781
Датум: 06.05.2017.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ

Назив наручиоца
Адреса
Интернет страница
Врста наручиоца
Врста предмета
Опис предмета набавке

ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊЕ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ШКОЛЕ
Београд, Здравка Челара 14
www.domucenika.com
Просвета
Добра

Назив и ознака из општег речника набавке

Набавка добара- Намирнице за исхрану ученика
Партија 4.- Хлеб и пекарски производи
Шифра из општег речника набавке за Партију 4.- Хлеб и
пекарски производи: Хлеб - 15811100 и
Пекарски производи – 15612500

Број добављача са којим је закључен оквирни
споразум
Број и датум доношења Одлуке о додели
оквирног споразума
Број и датум закључења и
период важења оквирног споразума

1

Остале информације:

Добављач: „ПЕКАРСКА ИНДУСТРИЈА ПАНЧЕВО“ А.Д., - Панчево,
ул. Милоша Обреновића бр. 39,
ПИБ: 101980065, Матични број: 08006083

Добав

662 од 16.05.2017.године
750 од 30.05.2017.године и
Период важења: 30.05.2017.године до
30.05.2019. године

Република Србија

Дом ученика средње железничке школе
Здравка Челара 14
11000 Београд
Број : 782
Датум: 05.06.2017.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца
Адреса
Интернет страница
Врста наручиоца
Врста предмета
Опис предмета набавке

ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊЕ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ШКОЛЕ
Београд, Здравка Челара 14
www.domucenika.com
Просвета
Добра
Набавка добара- Намирнице за исхрану ученика
Партија 5.- Свеже воће и поврће

Назив и ознака из општег речника набавке

Шифра из општег речника набавке за Партију 5.- Свеже воће и
поврће : Свеже воће и поврће – 15300000

Уговорена вредност

9.403.280,00 динара без ПДВ-а (у периду од 24 месеца)
(уговорена вредност је до износа процењене вредности
предметне набавке која на годишњем нивоу (12 месеци)
износи: 7.191.415,00 динара, без пдв-а., односно 14.382.830,00
динара, без пдв-а у периоду од 2 године (24 месеца).
„Економски најповољнија понуда“
3
6.764.935,00 динара (12 месеци)
13.529.870,00динара (24 месеца) и
референтна листа: 44.830.080,07
4.701.640,00 (12 месеци)
9.403.280,00 динара (24 месеца) и
референтна листа: 139.497.489,30 динара
6.764.935,00 динара (12 месеци)
13.529.870,00динара (24 месеца) и
референтна листа: 44.830.080,07
4.701.640,00 (12 месеци)
9.403.280,00 динара (24 месеца) и
референтна листа: 139.497.489,30 динара
16.05.2017.године

Критеријум за доделу уговора
Број примљених понуда
Понуђена цена и референтна
листа
код
„економски
наповољније понуде“

највиша
најнижа

Понуђена цена и референтна
листа код прихватљивих
понуда у смислу изабраног
критеријума „економски
наповољније понуде“

највиша
најнижа

Датум доношења одлуке о додели уговора
(оквирног споразума)
Број и датум закључења уговора
753 од 30.05.2017. године
Основни подаци о Добављачу:
„LUKI „LUKI KOMERC“D.O.O-Пећинци,ул.Слободана Бајића бр.12
ПИБ: 101427058, Матични број: 08213348
Период важења уговора

12 месеци

Околности које представљају основ за измену
Уговора

На основу одредби чл. 4. и 6. закљученог Уговора,
а у складу са чл.115. ЗЈН (Сл.гласник РС“ број 124/12,14/15 и
68/15)
Уговор је закључен на основу оквирног споразума , у складу са
чл.40.и 40.а ЗЈН (Сл.гласник РС“ број 124/12,14/15 и 68/15)

Остале информације

Република Србија

Дом ученика средње железничке школе
Здравка Челара 14
11000 Београд
Број : 783
Датум: 06.05.2017.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ

Назив наручиоца
Адреса
Интернет страница
Врста наручиоца
Врста предмета
Опис предмета набавке

ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊЕ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ШКОЛЕ
Београд, Здравка Челара 14
www.domucenika.com
Просвета
Добра

Назив и ознака из општег речника набавке

Шифра из општег речника набавке за Партију 5.- Свеже воће
и поврће : Свеже воће и поврће – 15300000

Број добављача са којим је закључен оквирни
споразум
Број и датум доношења Одлуке о додели
оквирног споразума
Број и датум закључења и
период важења оквирног споразума

1

Остале информације:

Набавка добара- Намирнице за исхрану ученика
Партија 5.- Свеже воће и поврће

663 од 16.05.2017.године
752 од 30.05.2017.године и
Период важења: 30.05.2017.године до
30.05.2019. године

Добављач: „ LUKI KOMERC“ D.O.O- Пећинци,
Бајић ул.Слободана Бајића бр.12
ПИБ: 101427058, Матични број: 08213348

Добав

