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Наручилац 
Градска општина 

Нишка Бања 

 

Адреса Синђелићева 3 

  

Место Нишка Бања 

 

Број одлуке 2-2/19-2019-04/1 

 

Датум 26.02.2019.год. 

 

 

На основу члана 107. и 108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/12, 

14/15 и 68/15  ), Извештаја Комисије за јавну набавку наручиоца број 2-2/18 од 25.02.2019. 

године, 

Председник Градске општине Нишка Бања доноси : 

ОДЛУКУ  

О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  

 бр. 2-2/2019-04/1 

услуге репрезентације, угоститељске услуге, 

обликоване у 3 (три) партије 

 

1) за партију 2-кетеринг-  

Понуда понуђача  Мећава коп доо из Ниша, Генерала Боже Јанковића 21, локал 6 са понуђеном 

ценом 7.473,98 динара без ПДВ, 8.968,78 динара са ПДВ по јединици мере. 

Одлука о додели уговора на износ 125.000,00 динара без ПДВ тј, 150.000,00 динара са пдв. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Одлуком број 2-2/1-2019-04/1 од 31.01.2019. године покренут је поступак јавне 

набавке мале вредности,  услуге репрезентације, угоститељске услуге. 

Процењена вредност је 791.660,00 динара без урачунатог ПДВ, 950.000,00 динара са 

урачунатим ПДВ. 

Предмет набавке обликован  у 3 (три) партије: 

Партија1:Национална кухиња: 416.660,00 динара без урачунатог ПДВ, 500.000,00 

динара са урачунатим ПДВ. 

Партија 2: Кетеринг: 125.000,00 динара без урачунатог ПДВ, 150.000,00 динара са 

урачунатим ПДВ. 

Партија 3: Посна кухиња:  250.000,00 динара без урачунатог ПДВ, 300.000,00 динара 

са урачунатим ПДВ. 

Редни број набавке у Плану набавки:1.2.3. и 2.1.8. 

            Јавни позив је објављен  на Порталу Управе за јавне набавке и интернет страници 

наручиоца, дана 11.02.2019. године.  

 Благовремено, до дана 22.02.2019. године, до 09:00 часова примљене су понуде: 

1) за партију 1 - национална кухиња – 3 (три) понуде, 

2) за партију 2 – кетеринг – 2 (две) понуде и 

3) за партију 3 – посна кухиња – 1 (једна) понуда. 
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   Након спроведеног поступка отварања понуда Комисија за јавну набвку  је 

приступила стручној оцени понуда и сачинила извештај. 

 У извештају о стручној оцени понуда број 2-2/18-2019-04/1 од 25.02.2019. године, 

Комисија за јавну набвку  је констатовала следеће:  

  

1) Подаци о јавној набавци: 

 

 

Предмет јавне набавке 55310000 – услуге ресторана  

 

Редни број јавне набавке 

 ЈНМВ 2-2/2019-04/1 

 

Процењена вредност јавне набавке  

(без ПДВ-а) укупно 

 

791.660,00 динара 

 

Вредност уговора о јавној набавци 

(без ПДВ-а) укупно 

 

950.000,00 динара 

 

Вредност уговора о јавној набавци 

(без ПДВ-а)-ПАРТИЈА 1-

Национална кухиња 

 

416.660,00 динара 

 

Вредност уговора о јавној набавци 

(са ПДВ-ом)- ПАРТИЈА 1-  

Национална кухиња 

  

500.000,00 динара   

 

Вредност уговора о јавној набавци 

(без ПДВ-а)-ПАРТИЈА 2-Кетеринг 
125.000,00 динара 

 

Вредност уговора о јавној набавци 

(са ПДВ-ом)-ПАРТИЈА 2-Кетеринг 
150.000,00 динара  

 

Вредност уговора о јавној набавци 

(без ПДВ-а)-ПАРТИЈА 3-Посна 

кухиња 

250.000,00 динара 

 

Вредност уговора о јавној набавци 

(са ПДВ-ом)- ПАРТИЈА 3-Посна 

кухиња 

300.000,00 динара 

 
 

ПАРТИЈА 2 - КЕТЕРИНГ 

 

2) Укупан број поднетих понуда:    2 
 

Назив/име понуђача 
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Благовремене понуде Неблаговремене понуде 

ГУРМАНОВА ТАЈНА ДОО НИШКА БАЊА / 

МЕЋАВА КОП ДОО НИШ              / 

          

 

3) Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена.  

1. Понуђач ГУРМАНОВА ТАЈНА ДОО НИШКА БАЊА, понудио је цену у износу од 7.787,50 

динара без ПДВ, ОДНОСНО 9.345,00 динара са ПДВ; 

2. Понуђач  МЕЋАВА КОП ДОО НИШ ,   понудио је цену у износу од 7.473,98  динара без ПДВ, 

ОДНОСНО 8.968,78 динара са ПДВ; 

Применом критеријума  најнижа понуђена цена Комисија констатује да понуда понуђача  

МЕЋАВА КОП ДОО НИШ, испуњава услове прописане конкурсном документацијом, да нуди 

цену нижу од понуђене понудом понуђача Гурманова тајна  из Нишке Бање,  да је прихватљива 

и да испуњава услове за доделу уговора.       

4) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија: 

 

Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда понуђача  

МЕЋАВА КОП ДОО НИШ, Генерала Боже Јанковића 21, локал 6, предлаже наручиоцу његов 

избор и закључивање уговора у износу од 125.000,00 динара без урачунатог ПДВ, 150.000,00 

динара са урачунатим ПДВ. 

   

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог решења дозвољено је подношење захтева  

за заштиту права у року од 5 (пет)  дана од дана објављивања. 

 

 ГРАДСКА ОПШТИНА НИШКА БАЊА 

 

          ПРЕДСЕДНИК  

 

                  Дејан Јовановић,ср 

 

 

 

 

  


