
Бр: 05-6/12  

 

На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 

124/12, 14/15 и 68/15),  

 

ЦРВЕНИ КРСТ НОВОГ САДА 

ГРАДСКА ОРГАНИЗАЦИЈА 

 

објављује обавештење о закљученом уговору 

у поступку јавне набавке услуга – кувања оброка за потребе програма Народне кухиње 

Црвеног крста Новог Сада 

 (шифра: ЈНМВ-4/2016) 

 

Назив Наручиоца: Црвени крст Новог Сада – Градска организација 

Адреса Наручиоца: Пионирска 12, Нови Сад 

Интернет страница Наручиоца: www.gockns.org.rs    

Врста Наручиоца: остало 

Опис предмета набавке: услуга кувања оброка за потребе програма Народне кухиње 

Црвеног крста Новог Сада 

Назив и ознака из општег речника јавне набавке: 55322000 – Услуге кувања оброка  

Уговорена вредност: 3.036.000,00 динара без урачунатог ПДВ-а 

Критеријум за доделу уговора: „економски најповољнија понуда“ 

 

Ред. бр. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА Број пондера (бодова) 

1. Цена 80 

2. Трошковна економичност             

(спремност понуђача да учествује у хуманитарној 

подршци програму Народне кухиње Црвеног 

крста подразумева да, у случају потребе, стави 

свој објекат на располагање корисницима 

Народне кухиње Црвеног крста Новог Сада, 

максималан број бодова приликом вредновања 

овог критеријума ће добити понуђач чији је 

објекат најмање удаљен од седишта Црвеног 

крста Новог Сада, Пионирска 12, Нови Сад) 

20 

 УКУПНО: 100 

 

1.Цена 

 Понуђач са најнижом ценом добија максималан број пондера - 80 пондера. Остале понуде се вреднују 

по следећој формули: 

 

Најнижа понуђена цена 

     ----------------------------------------------------------   х  80 

Цена из понуде која се рангира 

 

2. Трошковна економичност - спремност понуђача да учествује у хуманитарној подршци програму 

Народне кухиње Црвеног крста подразумева да, у случају потребе, стави свој објекат на располагање 

корисницима Народне кухиње Црвеног крста Новог Сада, максималан број бодова приликом вредновања овог 

критеријума ће добити понуђач чији је објекат најмање удаљен од седишта Црвеног крста Новог Сада, 

Пионирска 12, Нови Сад. 

 

http://www.gockns.org.rs/


Понуђач који има најмању удаљеност објекта од седишта Црвеног крста Новог Сада добија максималан 

број пондера 20. Остале понуде се вреднују по следећој формули: 

 

најмања удаљеност понуђеног објекта од седишта Црвеног крста Новог Сада 

----------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------   х 20 

удаљеност објекта од седишта Црвеног крста Новог Сада (из понуде која се разматра) 

 

 

Број примљених понуда: 2 

Највиша и најнижа понуђена цена: 

  Највиша понуђена цена              3.036.000,00 динара без ПДВ-а 

  Најнижа понуђена цена   2.328.480,00 динара без ПДВ-а 

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 

  Највиша понуђена цена              3.036.000,00 динара без ПДВ-а 

  Најнижа понуђена цена              3.036.000,00 динара без ПДВ-а 

 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 04. март 2016. године 

Датум закључења уговора: 14. март 2016. године 

Уговор ступа на снагу: 01. априла 2016. године 

Основни подаци о добављачу: 

Назив: „СУР ГОСТИОНА „РОМАНОВ“ СОВИЉ БРАЦО ПР, НОВИ САД,  

Седиште/адреса: Нови Сад,  улица  Јожеф Атиле број 11 

Матични број: 52448948  
ПИБ: 100450729 

Период важења уговора: на период од годину дана 

 


