
 
Број:666 
Датум:29.08.2016. године 
Сремска Митровица 
              
 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“бр.124/2012, 
14/15 и 68/15) и Извештаја Комисије о стручној оцени понуде број 665 од 29.08.2016. 
године,  директор Дома ученика средњих школа у Сремској Митровици је донео  
 

О Д Л У К У 
О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

 
 

Оквирни споразум за јавну набавку добара Намирнице за припремање хране 
по партијама бр. 1.1.1/2016 , за партију 12 и 13, у отвореном поступку јавне набавке 
додељује се следећем понуђачу Трговинско угоститељска радња „ТЕЛЕ – ПРОМЕТ-
ТЕШИЋ“ Јарак. 

 
Образложење 

 
На основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 588 од 26.07.2016. 

године покренут је отворени поступак јавне набавке добара – Намирнице за припремање 
хране, обликоване у 2 партије  ради закључења оквирног споразума са више добављача, 
односно са свим добављачима који су доставили прихватљиве понуде на период од годину 
дана у Дому ученика средњих школа у Сремској Митровици по партијама. 
Опис партије, назив и ознака из општег речника набавке: 
Намирнице за припремање хране: храна, пиће, дуван и сродни производи 15000000 
Партија 12: роштиљ, ознака из општег речника набавке 42214110, процењена вредност 
483.900,00 динара без ПДВ 
Партија 13: јагњетина, ознака из општег речника набавке 15115100, процењена вредност 
183.000,00 динара без ПДВ. 
Критеријум за доделу уговора  је најнижа понуђена цена. 

Поступајући по наведеној Одлуци, Комисија за јавне набавке је позив и конкурсну 
документацију објавила на порталу Управе за јавне набавке и сајту Дома ученика средњих 
школа у Сремској Митровици www.domucenika-sm.edu.rs.  
Благовремено, тј. до дана 29.08.2016. године до 09:00 часова, примљена је једна понуда од 
следећих понуђача: 



Р.бр. Број под 
којим је 
понуда 
заведена 

Назив или шифра понуђача Датум Час 
пријема 
понуде 

1. 658 „Трговинско угоститељска радња 
„ТЕЛЕ –ПРОМЕТ-ТЕШИЋ“ Јарак 

26.08.2016. 
године 

12:30 
часова 

Неблаговремених понуда није било. 
 
 
ЗА ПАРТИЈУ  12- роштиљ, понуду  је поднео следећи понуђач: 
Р.бр. Основни подаци о понуђачу понуђена цена 

без ПДВ 
понуђена цена 
са ПДВ 

1. Трговинско угоститељска радња „ТЕЛЕ –
ПРОМЕТ-ТЕШИЋ“ Јарак, ПИБ:102639442, 
Матични број: 55824398 

478.500,00 
динара без 
ПДВ 

 

574.200,00 
динара са ПДВ 

 

 
ЗА ПАРТИЈУ  13 – јагњетина , понуду је поднео следећи понуђач :  
Р.бр. Основни подаци о понуђачу понуђена цена 

без ПДВ 
понуђена цена 
са ПДВ 

1.  Трговинско угоститељска радња „ТЕЛЕ –
ПРОМЕТ-ТЕШИЋ“ Јарак, ПИБ:102639442, 
Матични број: 55824398 

180.982,50 
динара без 
ПДВ 
 

199.080,75 
динара са ПДВ 

 
Начин примене методологије доделе пондера са ранг листом понуђача: 
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена 
На основу примене критеријума најнижа понуђена цена, Комисија за јавну набавку је 
рангирала приспеле прихватљиве понуде: 
 

Партија 12 – роштиљ  
Р.бр. Основни подаци о понуђачу понуђена цена 

без ПДВ 
понуђена цена 
са ПДВ 

1. Трговинско угоститељска радња „ТЕЛЕ –
ПРОМЕТ-ТЕШИЋ“ Јарак, ПИБ:102639442, 
Матични број: 55824398 

478.500,00 
динара без 
ПДВ 

 

574.200,00 
динара са ПДВ 

 

 
Партија  13 – јагњетина 

Р.бр. Основни подаци о понуђачу понуђена цена 
без ПДВ 

понуђена цена 
са ПДВ 

1.  Трговинско угоститељска радња „ТЕЛЕ –
ПРОМЕТ-ТЕШИЋ“ Јарак, ПИБ:102639442, 
Матични број: 55824398 

180.982,50 
динара без 
ПДВ 
 

199.080,75 
динара са ПДВ 

 



Називи понуђача коме се додељује оквирни споразум:  
 

Применом  критеријума најнижа понуђена цена извршено је рангирање приспелих 
прихватљивих понуда, те Комисија предлаже директору Дома ученика средњих школа у 
Сремској Митровици да донесе следећу : 

 
 

О Д Л У К У 
 

Оквирни споразум за Набавку намирница за припремање хране 
- за партију 12, додели следећем понуђачу: 
 Трговинско угоститељска радња „ТЕЛЕ – ПРОМЕТ-ТЕШИЋ“ Јарак, 

ПИБ:102639442, Матични број: 55824398 
- за партију 13, додели следећем понуђачу: 
 Трговинско угоститељска радња „ТЕЛЕ – ПРОМЕТ-ТЕШИЋ“ Јарак, 

ПИБ:102639442, Матични број: 55824398 
 
 
На основу напред изнетог донета је Одлука као у диспозитиву. 

              
Упутство о правном средству: Против ове Одлуке понуђач може поднети захтев за 

заштиту права у року од 10 дана од дана њеног објављивања на Порталу јавних набавки и 
сајту наручиоца. 

 
Захтев се подноси Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој 

комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. 
                                                                                        

                                                                                 
                                                          За наручиоца 

                                                                                             Дом ученика средњих школа 
                                                                                                 Сремска Митровица  

             
         
             
                                      


