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Наручилац 
Градска општина 

Нишка Бања 

 

Адреса Синђелићева 3 

  

Место Нишка Бања 

 

Број одлуке 2-4/9-2020-04/1 

 

Датум 24.02.2020.год. 

 

 

На основу члана 109. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/12, 14/15 

и 68/15  ), Извештаја Комисије за јавну набавку наручиоца број 2-4/8 од 24.02.2020. године, 

Председник Градске општине Нишка Бања доноси : 

 

ОДЛУКУ  

О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  

 бр. 2-4/2020-04/1 

услуге репрезентације, угоститељске услуге, 

обликоване у 3 (три) партије 

  

- за партију 1-национална кухиња 

- за партију 2-кетеринг 

- за партију 3-посна кухиња 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Одлуком број 2-4/2-2020-04/1 од 11.02.2020. године покренут је поступак јавне 

набавке мале вредности,  услуге репрезентације, угоститељске услуге. 

Процењена вредност је 583.333,00 динара без урачунатог ПДВ, 700.000,00 динара са 

урачунатим ПДВ. 

Предмет набавке обликован  у 3 (три) партије: 

Партија1:Национална кухиња: 333.333,00 динара без урачунатог ПДВ, 400.000,00 

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:  125.000,00 динара без урачунатог ПДВ, 150.000,00 динара 

са урачунатим ПДВ. 

Редни број набавке у Плану набавки:1.2.2. и 2.2.10. 

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

наручиоца, дана 11.02.2020. године.  

 Благовремено, до дана 24.02.2020. године, до 09:00 часова примљена је понуда: 

1) за партију 1 - национална кухиња – 1 (једна) понуда, 

2) за партију 2 – кетеринг – 1 (једна) понуда и 

3) за партију 3 – посна кухиња – 1 (једна) понуда. 

   Након спроведеног поступка отварања понуда Комисија за јавну набвку  је 

приступила стручној оцени понуда и сачинила извештај. 

 У извештају о стручној оцени понуда број 2-4/8-2020-04/1 од 24.02.2020. године, 

Комисија за јавну набавку  је констатовала следеће:  
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1) Подаци о јавној набавци: 

 

 

Предмет јавне набавке 55310000 – услуге ресторана  

 

Редни број јавне набавке 

 ЈНМВ 2-4/2020-04/1 

 

Процењена вредност јавне набавке  

(без ПДВ-а) укупно 

 

583.333,00 динара 

 

Вредност уговора о јавној набавци 

(без ПДВ-а) укупно 
 

 

Вредност уговора о јавној набавци 

(без ПДВ-а)-ПАРТИЈА 1-

Национална кухиња 

 

 

 

Вредност уговора о јавној набавци 

(са ПДВ-ом)- ПАРТИЈА 1-  

Национална кухиња 

  

   

 

Вредност уговора о јавној набавци 

(без ПДВ-а)-ПАРТИЈА 2-Кетеринг 
 

 

Вредност уговора о јавној набавци 

(са ПДВ-ом)-ПАРТИЈА 2-Кетеринг 
  

 

Вредност уговора о јавној набавци 

(без ПДВ-а)-ПАРТИЈА 3-Посна 

кухиња 

 

 

Вредност уговора о јавној набавци 

(са ПДВ-ом)- ПАРТИЈА 3-Посна 

кухиња 

 

 

 

ПАРТИЈА 1- НАЦИОНАЛНА КУХИЊА 

2) Укупан број поднетих понуда:    1 

 

Назив/име понуђача 

Благовремене понуде Неблаговремене понуде 

УР ТРПЕЗА ИН- НИШ / 

                             / 
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              / 

 

3) Критеријум за оцењивање понуде је  економски најповољнија понуда. 

  

ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА 

ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ 

ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 

У складу са чланом 84. И 85 Закона о јавним набавкама и поступку избора најбоље 

понуде биће примењен критеријум ЕКОНОМСКИ НАЈПОВОЉНИЈА ПОНУДА. 

 Оцењивање, рангирање и избор најповољнијег понуђача извршиће Комисија на основу 

следећих пондера, чији укупни збир износи 100. 

 Оцењивање и рангирање понуда вршиће се према следећим критеријумима:  

 

        Р.бр.  критеријуми                                                  пондер 

 1.    Квалитет услуге                                      50    

 2.    Понуђена цена                             30 

   3.    Eстетски и функционалне карактеристике                        20__  

        Укупан износ пондера                                                         100      

 

1. КВАЛИТЕТ УСЛУГА 

 

 

 Оцењивање понуђача по овом критеријуму Комисија ће извршити по следећим 

подкритеријумима: 

 

1. Хигијена и естетика рада.......................................................................................5 пондера  

2. Економичност рада................................................................................................ 5 пондера 

3. Правилна употреба средстава за рад и спретност у раду...............................     5 пондера 

4. Естетски изглед припремљеног јела.................................................................... 5 пондера 

5. Укус и квалитет припремљеног јела...................................................................30 пондера 

 

1. Хигијена и естетика рада 

a. Без примедби .............................................................................................5 пондера 

b. Са једном примедбом................................................................................ 4 пондера   

c. Са две примедбе........................................................................................  3 пондера 

d. Са три примедбе........................................................................................  2 пондера 

e. Са више од три примедби......................................................................... 0 пондера 

 

2.Економичност рада 

 

f. Без примедби .............................................................................................5 пондера 

g. Са једном примедбом................................................................................4 пондера   

h. Са две примедбе........................................................................................3 пондера 

i. Са три примедбе........................................................................................2 пондера 

j. Са више од три примедби.........................................................................0 пондера 

3.Правилна употреба средстава за рад и спретност у раду 

 

k. Без примедби .............................................................................................5 пондера 
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l. Са једном примедбом................................................................................4 пондера   

m. Са две примедбе........................................................................................3 пондера 

n. Са три примедбе........................................................................................2 пондера 

o. Са више од три примедби.........................................................................0 пондера 

 

4.Естетски изглед припремљеног јела 

 

p. Без примедби ............................................................................................5 пондера. 

q. Са једном примедбом...............................................................................4 пондера   

r. Са две примедбе.......................................................................................3 пондера 

s. Са три примедбе.......................................................................................2 пондера 

t. Са више од три примедби........................................................................0 пондера 

 

5.Укус и квалитет припремљеног јела 

 

u. Без примедби .........................................................................................30 пондера 

v. Са једном примедбом.............................................................................20 пондера   

w. Са две примедбе.....................................................................................10 пондера 

x. Са три примедбе.......................................................................................5 пондера 

y. Са више од три примедби........................................................................0 пондера 

 

 Укупна оцена и рангирање извршиће се на основу збира пондерисаних оцена за сваки 

од наведених критеријума. 

 

2. ПОНУЂЕНА ЦЕНА 

 

 Бодовање понуђене цене ће се вршити према односу најповољније цене и цене из 

сваке понуде. Понуда са најнижом ценом добија максималан број бодова. Број бодова за 

укупну цену услуге из понуде осталих понуда израчунава се према формули: 

 

           А      x C 

B 

 

Где је  :          А – понуда са најнижом ценом 

  B – понуда за коју се израчунава број пондера 

  C – максимални број пондера за понуђену цену (30) 

 

3. ЕСТЕТСКЕ И ФУНКЦИОНАЛНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ОБЈЕКАТА 

 

 Максималан број бодова (20) добиће понуђач чији објекат спољном архитектуром и 

ентеријером, одговара етно обележјима подручја на коме се објекат налази. Комисија ће 

ценити и лоцираност објекта, приступ и саобраћајну повезаност, изглед и одржавање фасаде, 

хортикултурно уређење, спољне површине стављене на располагање гостима (баште), 

функционалност а посебно капацитет објекта, климатизованост, број запослених код 

пружаоца услуга и њихова стручна оспособљеност, испуњење телефонских стандарда, 

квалитет уређења и  опреме у објекту (сале, кухиње, тоалета, бара, гардеробе).   

 Комисија ће извршити пондерисање по овом критеријуму на основу стеченог општег 

утиска о објектима понуђача у којима ће се пружати тражене услуге те ће извршити 

оцењивање понуђача по овом критеријуму и пондере ће поделити на следећи начин:  

 ексклузиван............................................ 20 пондера 

 одличан...................................................   15 пондера  
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 добар.......................................................   10 пондера. 

 

По извршеном  утврђивању и провери да ли испуњавају све тражене услове за партију 

1 Национална кухиња, Комисија констатује: 

1.Понуда понуђача УР ТРПЕЗА ИН из Ниша је благовремена и не садржи доказе о 

испуњености додатних услова:  

- да има могућност коришћења интернета све време трајања радног времена   - доказ: 

уговор са оператером за пружање услуге интернета; 

-да за извршење услуга располаже салом за ручавање,чији је смештајни капацитет 

минимум 140 места. 

-да има обезбеђен прилаз и улаз у објекат лицима са инвалидитетом. 

-да има најмање 5(пет) извршилаца,који су запослени или уговоромангажовани за 

пружање предметних услуга.  

4) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово 

одбијање: / 

Наручилац је конкурсном документацијом определио обавезне и додатне услове и 

прецизно дефинисао којим доказима се испуњеност услова доказује. Како понуђач у партији 

1. Национална кухиња није доставио све тражене доказе, Комисија је утврдила да су у 

питању битни недостатци понуде понуђача:  

УР ТРПЕЗА ИН из Ниша – Комисија је оценила као неприхватљиву јер садржи битне 

недостатке. 

Поменути битни недостаци понуда су основ због којег  је наручилац дужан да  понуду 

именованог понуђача одбије као неприхватљиву. 

Из поменутих разлога Комисија не врши бодовање и рангирање понуда. 

Комисија после стручне оцене понуда констатује да понуда понуђача примљене за 

партију 1 (један) - Национална кухиња садрже битне недостаке прописане чланом 106. став 1. 

тачка 2) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15). Поменутом 

одредбом обавезује се наручилац да одбије понуду ако понуђач не докаже да испуњава 

додатне услове. Како је у поступку оцене понуда утврђено да постоје битни недостаци 

понуда, због тога што понуђач није доставио доказе о испуњености додатних услова, то се 

констатује да нема услова за доделу уговора па је наручилац донео одлуку о обустави 

поступка за партију 1. Национална кухиња. 

 

 

ПАРТИЈА 2 - КЕТЕРИНГ 

 

5) Укупан број поднетих понуда:    1 
 

Назив/име понуђача 

Благовремене понуде Неблаговремене понуде 

УР ТРПЕЗА ИН, НИШ / 

              / 

         / 

6) Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена.  

1. Понуда понуђачаа УР ТРПЕЗА ИН ,НИШ је благовремена,не садржи доказе о испуњености 

додатних услова. 

-да за извршење услуга располаже најмање једним доставним возилом.(доказ:саобраћајна 

дозвола). 
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-да има најмање 2(два)извршиоца који су запослени или уговором ангажовани за пружање 

предметних услуга. 

- Комисија после стручне оцене понуда констатује да понуда понуђача примљена за 

партију 2 (два) – КЕТЕРИНГ, садржи битне недостаке прописане чланом 106. став 1. тачка 2) 

Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15). Поменутом 

одредбом обавезује се наручилац да одбије понуду ако понуђач не докаже да испуњава 

додатне услове. На тај начин се констатује да нема услова за доделу уговора и предлаже 

наручиоцу доношење одлуке о обустави поступка за партију 2. КЕТЕРИНГ. 

 

 

 

 

 

ПАРТИЈА 3-ПОСНА КУХИЊА 

 

1) Укупан број поднетих понуда:    1 
 

Назив/име понуђача 

Благовремене понуде Неблаговремене понуде 

УР ТРПЕЗА ИН- НИШ / 

1) Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена. 

2) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово 

одбијање: /  
Наручилац је конкурсном документацијом определио обавезне и додатне услове и 

прецизно дефинисао којим доказима се утврђује испуњеност услова. Како понуђач у партији 

3. посна кухиња не испуњава додатн услов да се његов угоститељски објекат налази на 

територији ГО Нишка Бања, Комисија је утврдила постојање битних недостатака понуде.  

Поменути битни недостатак понуда је основ због којег  је наручилац дужан да  понуду 

именованог понуђача одбије као неприхватљиву. 

Комисија после стручне оцене понуда констатује да понуда понуђача примљена за 

партију 3. посна кухиња садржи битне недостаке прописане чланом 106. став 1. тачка 2) 

Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15). Поменутом 

одредбом обавезује се наручилац да одбије понуду ако понуђач не докаже да испуњава 

додатне услове. На тај начин се констатује да нема услова за доделу уговора па је наручилац 

донео одлуку о обустави поступка за партију 3 посна кухиња. 

 

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 

 


