Филозофски факултет
у Нишу
Улица Ћирила и
Методија број 2.

Наручилац
Адреса

Ниш

Место
Број одлуке
Датум

148/14-01
20.09.2019.

На основу члана 107. став 3. и члана 108. став 1. Закона о јавним набавкама
("Службени гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја комисије о стручној
оцени понуда бр. 148/13-01 од 19.09.2019. године, деканица Филозофског факултета у Нишу
доноси:

ОДЛУКУ
о додели уговора

БИРА СЕ КАО НАЈПОВОЉНИЈА понуда следећег понуђача, по критеријуму
најнижа понуђена цена:
1) „Партија бр. I“ – ЈЕЛА СА РОШТИЉА, ПЕЧЕЊА, НАЦИОНАЛНА ЈЕЛА,
РИБЉИ СПЕЦИЈАЛИТЕТИ - УР “НИШЛИЈСКА МЕХАНА“ Ниш - понуда бр.
148/7 од 17.09.2019. године;
2) „Партија бр. II“ – КЕТЕРИНГ - УР “НИШЛИЈСКА МЕХАНА“ Ниш - понуда бр.
148/7 од 17.09.2019. године.

Образложење
Наручилац је дана 06.09.2019. године донео Одлуку о покретању поступка бр. 148/201 за јавну набавку мале вредности услуга – угоститељске услуге за потребе Факултета у току
2019. године ЈНМВ број У08-2019.
Средства потребна за јавну набавку предвиђена су:
* Законом о буџету Републике Србије за 2019. годину („Сл. гласник РС“ бр. 95 од
08.12.2018. године);
* Финансијским планом Факултета (бр. 409/1-3-01 од 20.12.2018. године);

* Планом јавних набавки Факултета (бр. 409/1-4-01 од 20.12.2018. године, на
позицији бр. 8 у оквиру секције Услуге).

За наведену јавну набавку Наручилац је објавио Позив и Конкурсну документацију
на порталу Управе за јавне набавке (http://portal.ujn.gov.rs/) и интернет страници Наручиоца
(http://www.filfak.ni.ac.rs/) дана 09.09.2019. године.
До истека рока за подношење понуда на адресу Наручиоца приспеле су 2 (две)
понуде.
Сходно члану 102. Закона о јавним набавкама понуђачима који су доставили своје
понуде непосредно Наручиоцу, издата је потврда о пријему понуде, са уписаним датумом,
временом пријема (сат и минут), као и деловодним бројем под којим је понуда заведена код
Наручиоца.
Неблаговремених понуда није било.
Поступак отварања понуда спроведен је након истека рока за подношење понуда,
дана 17.09.2019. године у 13,00 часова, а окончан је истог дана у 13,25 часова.
Отварању понуда није присуствовао нико од овлашћених представника понуђача.
Дана, 19.09.2019. године понуђачима који су поднели благовремене понуде, а нису
присуствовали отварању понуда, достављен је електронским путем (у складу са чланом 9. став
2. и чланом 20. став 3. ЗЈН) скениран Записник о отварању понуда.
Након спроведеног отварања понуда, Комисија за јавне набавке je приступила
стручној оцени понуда и сачинила Извештај о истом.
У Извештају о стручној оцени понуда бр. 148/13-01 од 19.09.2019. године, Комисија
за јавне набавке констатовала је следеће:
1) Подаци о јавној набавци:

Предмет јавне набавке

Набавка угоститељских услуга за
потребе Факултета у току 2019.
године

Редни број јавне набавке

ЈНМВ број У08-2019

Процењена вредност јавне набавке укупно
(без ПДВ-а)
Процењена вредност јавне набавке за
Партију бр. 1
(без ПДВ-а)

1.400.000

1.200.000

Процењена вредност јавне набавке за
Партију бр. 1
(са ПДВ-ом)
Процењена вредност јавне набавке за
Партију бр. 2
(без ПДВ-а)
Процењена вредност јавне набавке за
Партију бр. 2
(са ПДВ-ом)

1.440.000

200.000

240.000

Вредност уговора о јавној набавци укупно
(без ПДВ-а)

1.400.000

Вредност уговора о јавној набавци укупно
(са ПДВ-ом)

1.680.000

2) Укупан број поднетих понуда: 2 (две)

Благовремене понуде
Датум
Назив понуђача
пријема

Број
понуда

Сат пријема

Партија бр.

1.

УР “БИСЕР“ Ниш

17.09.2019.

09.10

1, 2

2.

УР “НИШЛИЈСКА МЕХАНА“ Ниш

17.09.2019.

10.20

1, 2

Сат пријема

Партија бр.

/

/

Неблаговремене понуде
Датум
Назив понуђача
пријема

Број
понуда
/

/

/

3) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово
одбијање:
Број под којим је понуда
заведена

Подносилац понуде

148/7

УР “БИСЕР“ Ниш

Разлози за одбијање понуде
Образложење:
Један од основних додатних услова
дефинисан Конкурсном

документацијом за Понуђаче је
ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ – «Да
располаже довољним техничким
капацитетом, односно да за
извршење предметне услуге
располаже кухињом и салом чији
је капацитет најмање 220 седећих
места (партија бр. I)» (страна 12.
Конкурсне документације, поглавље
IV - УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (чл.
75. и 76. Закона о јавним набавкама)
И УПУТСТВО КАКО СЕ
ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ
УСЛОВА) – део ДОДАТНИ
УСЛОВИ.
Дана, 18.09.2019. године Наручилац
је упутио захтев за додатним
објашњењем понуђачу УР „Бисер“:
„Који од три објекта располаже са
220 седећих места ?“, с обзиром да
на сајту понуђача http://www.kafanabiser.com/ стоји да један објекат има
100 места, други 30 места, а трећи
објекат 200 места (прилог).
Истог дана, 18.09.2019. године
понуђач УР „Бисер“ је доставио
одговор да објекат „Етно кућа Бисер
3“, улица Јадранска бб располаже са
220 седећих места (прилог).

Такође, један од основних додатних
услова дефинисан Конкурсном
документацијом за Понуђаче био је
ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ - „Да
понуђач има минимум један
угоститељски објекат на
територији града Ниша који је
удаљен од седишта наручиоца
(ул. Ћирила и Методија бр. 2) до
500 m. За проверу удаљености
угоститељског објекта користиће
се "Google Maps" - најкраћи
пешачки пут.” (страна 11.

Конкурсне документације, поглавље
IV - УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (чл.
75. и 76. Закона о јавним набавкама)
И УПУТСТВО КАКО СЕ
ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ
УСЛОВА) – део ДОДАТНИ
УСЛОВИ.
Провером удаљености локације
Понуђача („Етно кућа Бисер 3“,
улица Јадранска бб, Ниш) од
Факултета као наручиоца (ул.
Ћирила и Методија бр. 2, Ниш)
путем апликације Гугл мапе (Google
Maps), утврђено је да је објекат
Понуђача удаљен 1 km (најкраћи
пешачки пут) - што је више од
удаљености колика је захтевана
Конкурсном документацијом и
што према члану 3. став 1. тачка 33)
ЗЈН, понуду чини неприхватљивом.
(прилог).

На основу члана 107. став 1. Закона
о јавним набавкама Наручилац је
дужан да у поступку јавне набавке,
пошто прегледа и оцени понуде,
одбије све неприхватљиве понуде.

Сходно члану 106. став 1. тачка 2.
Закона о јавним набавкама
наручилац ће одбити понуду ако
понуђач не докаже да испуњава
додатне услове.

4) Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена, под једнаким условима.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------а) Ранг листа понуђача, по партијама, у случају примене критеријума најнижа понуђена цена:

Партија бр. 1 - ЈЕЛА СА РОШТИЉА, ПЕЧЕЊА, НАЦИОНАЛНА ЈЕЛА, РИБЉИ
СПЕЦИЈАЛИТЕТИ
Ранг листа понуђача у случају примене критеријума најнижа понуђена цена:
Назив/име понуђача

Понуђена цена за тражени мени
(без ПДВ-а)

1. УР “НИШЛИЈСКА МЕХАНА“ Ниш

13.854,17 динара

Комисија за јавну набавку констатује да је понуда понуђача УР “НИШЛИЈСКА
МЕХАНА“ Ниш најповољнија, прихватљива за Наручиоца, јер је благовремена, није одбијена
због битних недостатака, одговарајућа је, испуњава услове из техничке спецификације, не
ограничава нити условљава права Наручиоца или обавезе Понуђача и не прелази износ
процењене вредности јавне набавке за Партију бр. 1.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Партија бр. 2 – КЕТЕРИНГ
Ранг листа понуђача у случају примене критеријума најнижа понуђена цена:
Назив/име понуђача
1. УР “НИШЛИЈСКА МЕХАНА“ Ниш

Понуђена цена за тражени мени
(без ПДВ-а)
791,67 динара

Комисија за јавну набавку констатује да је понуда понуђача УР “НИШЛИЈСКА
МЕХАНА“ Ниш најповољнија, прихватљива за Наручиоца, јер је благовремена, није одбијена
због битних недостатака, одговарајућа је, испуњава услове из техничке спецификације, не
ограничава нити условљава права Наручиоца или обавезе Понуђача и не прелази износ
процењене вредности јавне набавке за Партију бр. 2 .
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6) Називи, односно имена понуђача чије су понуде најповољније:
Комисија за јавну набавку после стручне оцене понуда констатује да су најповољније
понуде по критерујуму најнижа понуђена цена по партијама следећих понуђача:
1) „Партија бр. I“ ...................... УР “НИШЛИЈСКА МЕХАНА“ Ниш
2) „Партија бр. II“..................... УР “НИШЛИЈСКА МЕХАНА“ Ниш
и предлаже наручиоцу њихов избор.
Изабрани понуђачи извршавају набавку уз помоћ подизвођача:

