
Црвени крст Србије 

Београд, Симина 19  

Број:     

30.5.2017. године  

 

 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 68/2015), генерални 

секретар Црвеног крста Србије доноси  

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

 У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

  број ЈН У 4/17 

 За  јавну набавку услуга испоруке припремљених оброка – кетеринг, број ЈН У 4/17,  према 

условима дефинисаним конкурсном документацијом, оквирни споразум на три године се додељује 

следећим понуђачима, према редоследу повољности понуда: 

 

1. „FAN GRUPO“ д.о.о. из Београда, ул. Слободана Лале Берберског бр. 18Љ – добављач бр. 1 

2. „Catering&Bake.rs“ д.о.о. из Београда, ул. Димитрија Туцовића бр. 7 – добављач бр. 2 

3. „Ластавица сервис“ д.о.о. из Београда, ул. Војислава Илића бр. 135/32 – добављач бр. 3 

 

 

о б р а з л о ж е њ е 

 

Ова јавна набавка је покренута одлуком генералног секретара Црвеног крста Србије број 1207/1 

од 19.5.2017. године. 

 

 Предмет јавне набавке број ЈН У 4/17  су испоруке припремљених оброка – кетеринг 

 Врста поступка: јавна набавка мале вредности 

 Назив и ознака из општег речника набавке: број 55500000 из Општег речника набавки - услуге 

достављања припремљених оброка 

 

 Процењена вредност јавне набавке је 2.170.000,00 динара без ПДВ-а на годишњем нивоу. 

Средства за ову јавну набавку предвиђена су у финансијском плану и Плану јавних набавки  Црвеног 

крста Србије за 2017. годину под бројем 1.2.4. 

 Набавка није обликована у партије. 

Поступак ове јавне набавке се спроводи ради закључивања оквирног споразума на период од 3 

године са три најповољнија понуђача, који ће бити рангирани по редоследу повољности цена. 

Уколико стигне мање од 3 прихватљиве и одговарајуће понуде, оквирни споразум биће 

закључен са само једним најповољнијим добављачем на годину дана. 

 

Понуђене јединичне цене су фиксне и не могу се мењати  

Наручилац задржава право да, када процени да је дошло до промене цена на тржишту, у року не 

краћем од 6 месеци од закључења овог оквирног споразума, односно од последњег спроведеног  мини 

надметања, може позвати добављаче са којима је закључен оквирни споразум да доставе понуде са 

новим ценама које ће важити током важења оквирног споразума. На основу тих цена, наручилац ће 

поново извршити рангирање понуђача по редоследу повољности. 



 Комисија за јавну набавку именована решењем генералног секретара број 1208/1 од 19.5.2017. 

године је заседала у следећем саставу: 

1. Мирко Ружић, члан комисије, 

2. Никола Радовановић, члан комисије 

3. Вељко Ђурђевић, члан комисије 

4. Александар Јовановић – заменик члана комисије 

 

 Дана 29.5.2017. године, са почетком у 09,05 часова,  Комисија је приступила на заказано јавно 

отварање понуда. 

 

2. Подаци о понуђачима и датим понудама 
 

 Позив и конкурсна документација за ову јавну набавку објављени су на порталу УЈН и сајту 

наручиоца,  а достављени су путем и електронске поште потенцијалним понуђачима.    

Прегледом комплетне документације, констатовано је да је 3 понуђача уредно доставило своје 

понуде у затвореним ковертама до 29.5.2017. године у 09,00 часова и то: 

 

Редни 

бр. 

Понуђач Број 

понуде 

Датум 

предаје 

Час предајe овлашћени 

представник 

1.  „FAN GRUPO“ д.о.о. из Београда, 

ул. Слободана Лале Берберског бр. 

18Љ 

 

1272/1 26.5.2017. 15,00 Арсић Марко 

2.  „Catering&Bake.rs“ д.о.о. из 

Београда, ул. Димитрија Туцовића 

бр. 7 

1273/1 29.5.2017. 08,30 
Јасмина 

Милојковић 

3.  „Ластавица сервис“ д.о.о. из 

Београда, ул. Војислава Илића бр. 

135/32 

1274/1 29.5.2017. 8,50 нико 

 

Пошто није било примедби, комисија је прешла на отварање понуда. 

Понуђачи су дали следеће  понуде: 

1. Понуђач „FAN GRUPO“ из Београда доставио је своју понуду, благовремено, у правилно 

затвореној коверти. Понуђач нуди: 

 

број ВРСТА ЈЕЛА Јединица мере 
Цена без ПДВ-а по 

јединици мере 

 1 
Јела са роштиља (ћевапи, 

пљескавице, ражњићи, вешалице...) 
1 килограм 1.200,00 

2 
Слано (мали залогаји – канапеи, 

корпице, пите, рол палачинке...) 
1 килограм 800,00 

3 Хладно/, предјело,  1 порција 190.,00 

4 
 топла јела (ручак – пециво главно 

јело салата) 
1 оброк 350,00 

5 сендвич 1 комад 100,00 

6 Слатко (ситни колачи, торте...) 1 килограм 1.200,00 

7 Салата сезонска 1 килограм 200,00 

8 Воће сезонско 1 килограм 250,00 

9 Супе/чорбе 1 литар 10,00 

 ВРСТА ПИЋА   

1 Кафа 1 шољица 30,00 

2 Чај 1 шоља 20,00 



3 Вода (минерална или негазирана) 0,2 литра 20,00 

4 Газирана пића 0,2 литра 35,00 

5 Густи сок 0,2 литра 35,00 

6 Цедевита 0,2 литра 35,00 

7 Нес кафа 1 шољица 20,00 

Све укупно 4.495,00 динара без ПДВ-а. 

Рок плаћања је 30 дана 

Рок важења понуде је 60 дана 

 

 

2. Понуђач „Catering&Bake.rs“ д.о.о. из Београда доставио је своју понуду, благовремено, у 

правилно затвореној коверти. Понуђач нуди: 

број ВРСТА ЈЕЛА Јединица мере 
Цена без ПДВ-а по 

јединици мере 

 1 
Јела са роштиља (ћевапи, 

пљескавице, ражњићи, вешалице...) 
1 килограм 900,00 

2 
Слано (мали залогаји - канапеи, 

корпице, пите, рол палачинке...) 
1 килограм 750,00 

3 Хладно/, предјело,  1 порција 218,00 

4 
 топла јела (ручак – пециво главно 

јело салата) 
1 оброк 384,80 

5 сендвич 1 комад 125,00 

6 Слатко (ситни колачи, торте...) 1 килограм 1.000,00 

7 Салата сезонска 1 килограм 230,00 

8 Воће сезонско 1 килограм 200,00 

9 Супе/чорбе 1 литар 350,00 

 ВРСТА ПИЋА   

1 Кафа 1 шољица 60,00 

2 Чај 1 шоља 90,00 

3 Вода (минерална или негазирана) 0,2 литра 100,00 

4 Газирана пића 0,2 литра 120,00 

5 Густи сок 0,2 литра 110,00 

6 Цедевита 0,2 литра 100,00 

7 Нес кафа 1 шољица 120,00 

Све укупно 4.857,80 динара без ПДВ-а. 

Рок плаћања је 45 дана 

Рок важења понуде је 45 дана 

 

2. Понуђач „Ластавица сервис“ д.о.о. из Београда доставио је своју понуду, благовремено, у 

правилно затвореној коверти. Понуђач нуди: 

број ВРСТА ЈЕЛА Јединица мере 
Цена без ПДВ-а по 

јединици мере 

 1 
Јела са роштиља (ћевапи, 

пљескавице, ражњићи, вешалице...) 
1 килограм 1416,66 

2 
Слано (мали залогаји - канапеи, 

корпице, пите, рол палачинке...) 
1 килограм 666,66 

3 Хладно/, предјело,  1 порција 124,99 

4 
 топла јела (ручак – пециво главно 

јело салата) 
1 оброк 249,99 

5 сендвич 1 комад 141,66 

6 Слатко (ситни колачи, торте...) 1 килограм 1.083,33 

7 Салата сезонска 1 килограм 583,33 

8 Воће сезонско 1 килограм 249,99 

9 Супе/чорбе 1 литар 499,99 

 ВРСТА ПИЋА   

1 Кафа 1 шољица 24,99 



2 Чај 1 шоља 24,99 

3 Вода (минерална или негазирана) 0,2 литра 8,33 

4 Газирана пића 0,2 литра 14,99 

5 Густи сок 0,2 литра 29,99 

6 Цедевита 0,2 литра 3,33 

7 Нес кафа 1 шољица 24,99 

Све укупно 5.148,21 динара без ПДВ-а. 

Рок плаћања је 15 дана 

Рок важења понуде је 30 дана 

Примедби на ток поступка и поступак јавног отварања није било. 

 

 На основу чл. 107. Закона, Комисија за јавну набавку је извршила стручну анализу понуда. 

 

 I Анализом понуде понуђача „FAN GRUPO“ д.о.о.  из Београда утврђено је следеће: 

- понуђач је доставио уредно попуњене и потписане обрасце и изјаве из конкурсне докуметације; 

- понуђач је доставио уредно потписану и печатирану Изјаву о испуњености обавезних услова за 

учешће у поступку јавне набавке; 

- провером на интернет страници АПР-а, комисија је утврдила да је понуђач уредно регистрован, 

са претежном делатношћу „производња двопека, кекса, трајног пецива и колача“; 

Комисија је одлучула  да сходно одредби члана 109. став 3. Закона о јавним набавкама од 

именованог понуђача не тражи посебно доказе о испуњености обавезних услова за учешће на јавној 

набавци. 

  

Даље, комисија је утврдила да понуђач испуњава додатне услове за ову јавну набавку који су 

дефинисани у конкурсној документацији и то: 

1. Понуђач је доставио фотокопију сертификат „HACCP“ са периодом важења 3.3.2015. – 

6.2.2018. године. 

2. Понуђач је доставио очитане саобраћајне дозволе за два доставна возила за дистрибуцију 

хране, из којих је утврђена да су иста возила у власништву понуђача, као и слике возила са важећим 

регистрационим налепницама. 

3. Понуђач је доставио фотокопије уговора о раду на неодређено време за 5 запослених. 

4. Понуђач је доставио Уговор о закупу пословног простора у Београду, ул. Слободана 

Берберског – Лале 18Љ, као доказ о поседу објекта за обаваљање делатности која је предмет 

набавке, те је утврђено да понуђач испуњава услов у погледу локације 

На основу свега наведеног, комисија је ову понуду оценила као прихватљиву и одговарајућу. 

 

 II Анализом понуде понуђача „Catering&Bake.rs“ д.о.о. из Београда утврђено је следеће: 

- понуђач је доставио уредно попуњене и потписане обрасце и изјаве из конкурсне докуметације; 

- понуђач је доставио уредно потписану и печатирану Изјаву о испуњености обавезних услова за 

учешће у поступку јавне набавке; 

- понуђач је регистрован у Регистру понуђача АПР-а, чиме је доказао испуњеност обавезних 

услова за учешће на овој јавној набавци. 

 

Даље, комисија је утврдила да понуђач испуњава додатне услове за ову јавну набавку који су 

дефинисани у конкурсној документацији и то: 

1. Понуђач је доставио фотокопију сертификат „HACCP“ са периодом важења 1.10.2012. – 

7.9.2017. године. 

 2. Понуђач је доставио очитане саобраћајне дозволе за два доставна возила за дистрибуцију 

хране, из којих је утврђена да су иста возила у власништву, односно корисништву фирме „Darkom“ 

д.о.о. са којом фирмом понуђач има закључен Уговор о закупу предметних моторних возила бр. 

2712 ид 2.3.2017. године (који је достављен у оквиру понуде). Комисија је ове доказе оценила као 

исправне и утврдила да је понуђач доказао испуњеност овог додатног услова.  



3. Понуђач је доставио фотокопије уговора о раду на неодређено време за троје запослених. Из 

достављених уговора о раду, комисија је утврдила да се исти односе на фирму „BMB TEAM“ д.о.о. 

Провером кроз регистар АПР-а, комисија је утврдила да се ради о истој фирми која је Решењем 

Регистратора АПР-а број  БД 246/2017  од 10.1.2017. променила пословно име, те је овај доказ 

оцењен као исправан. 

  

4. Из Решења о упису у регистар, комисија је утврдила да је седиште понуђача на адреси  ул. 

Димитрија Туцовића бр. 7 у Београду, те да понуђач испуњава услов у погледу локације. 

На основу свега наведеног, комисија је ову понуду оценила као прихватљиву и одговарајућу. 

 

 

 III Анализом понуде понуђача „Ластавица Сервис“ д.о.о. из Београда утврђено је следеће: 

- понуђач је доставио уредно попуњене и потписане обрасце и изјаве из конкурсне докуметације; 

- понуђач је доставио уредно потписану и печатирану Изјаву о испуњености обавезних услова за 

учешће у поступку јавне набавке; 

- провером на интернет страници АПР-а, комисија је утврдила да је понуђач уредно регистрован, 

са претежном делатношћу „кетеринг“; 

Комисија је одлучула  да сходно одредби члана 109. став 3. Закона о јавним набавкама од 

именованог понуђача не тражи посебно доказе о испуњености обавезних услова за учешће на јавној 

набавци. 

  

Даље, комисија је утврдила да понуђач испуњава додатне услове за ову јавну набавку који су 

дефинисани у конкурсној документацији и то: 

1. Понуђач је доставио фотокопију сертификат „HACCP“ са периодом важења 23.3.2016. – 

22.3.2019. године. 

2. Понуђач је доставио очитане саобраћајне дозволе за два доставна возила за дистрибуцију 

хране, из којих је утврђена да су иста возила у власништву понуђача. 

 3. Понуђач је доставио копију радне књижице за троје запослених из којих је утврђено да су 

исти радно ангажовани код понуђача. 

4. Понуђач је доставио Уговор о закупу пословног простора у Београду, ул. Кубанска број 1, као 

доказ о поседу објекта за обаваљање делатности која је предмет набавке, те је утврђено да понуђач 

испуњава услов у погледу локације 

На основу свега наведеног, комисија је ову понуду оценила као прихватљиву и одговарајућу. 

 

Критеријум за оцењивање понуде у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена.  

  

На основу стручне оцене понуда, Комисија за јавне набавке је извршила рангирање понуда, 

према редоследу повољности: 

 

 Редни 

број 

Понуђач укупна збирна цена по јединици 

без ПДВ-а: 

1. 
„FAN GRUPO“ д.о.о. из Београда, ул. 

Слободана Лале Берберског бр. 18Љ 
4.495,00 динара без ПДВ-а. 

2. „Catering&Bake.rs“ д.о.о. из Београда, ул. 

Димитрија Туцовића бр. 7 
4.857,80 динара без ПДВ-а. 

3. „Ластавица сервис“ д.о.о. из Београда, ул. 

Војислава Илића бр. 135/32 
5.148,21 динара без ПДВ-а. 

 

После стручне оцене понуда комисија за јавне набавке је преложила генералном секретару да се 

оквирни споразум закључи са сва три понуђача који су дали понуде и то према следећем редоследу: 

 



1. „FAN GRUPO“ д.о.о. из Београда, ул. Слободана Лале Берберског бр. 18Љ – добављач бр. 1 

 

2. „Catering&Bake.rs“ д.о.о. из Београда, ул. Димитрија Туцовића бр. 7 – добављач бр. 2 

 

3. „Ластавица сервис“ д.о.о. из Београда, ул. Војислава Илића бр. 135/32 – добављач бр. 3 

     

Генерални секретар је прихватила предлог и образложење комисије за јавну набавку па је донела 

одлуку као у изреци. 

       

Одлуку објавити на Порталу УЈН и на интернет страници Црвеног крста Србије у року од три 

дана од дана доношења.  

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:   

Против ове одлуке може се, преко наручиоца, поднети захтев за заштиту права Републичкој 

комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, у року од пет дана од објављивања исте на 

Порталу јавних набавки.  

 

генерални секретар 

Црвеног крста Србије 

_______________ 

Весна Миленовић 

 


