
Република Србија
Универзитет у Нишу
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ
Трг краља Александра 11
Број: 01-557/2
21.03.2016. године

На основу члана 108. став 1., а у вези са чланом 107. став 3. Закона о јавним
набавкама („Сл. гласник Републике Србије“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и
Извештаја о стручној оцени понуда број 01-557, од 21.03.2016. године, декан Правног
факултета у Нишу доноси:

О Д Л У К У
о додели уговора за ЈН 05/2016

У поступку јавне набавке услуге хотлеског смештаја у Нишу за 2016.
годину, спроведене у поступку јавне набавке мале вредности, у складу са чланом
39. став 6. Закона о јавним набавкама, ДОДЕЉУЈЕ СЕ УГОВОР

- за партију један, услуге гарни хотела са најмање три звездице, понуђачу
„ДУО Д“ Д.О.О., Цара Душана 137, из Лебана јер је његова понуда најповољнија.

Вредност уговора о јавној набавци износи 100.000,00 динара без ПДВ-а.

- за партију два, услуге хотела са најмање три звездице, понуђачу „THE
REGENT CLUB“, Генерала Милојка Лешјанина 7А, из Ниша јер је његова понуда
најповољнија.

Вредност уговора о јавној набавци износи 200.000,00 динара без ПДВ-а.

О б р а з л о ж е њ е

Наручилац  је дана 07.03.2016. године донео Одлуку о покретању поступка јавне
набавке мале вредности, за набавку услуге хотелског смештаја у Нишу, за 2016. годину
(Одлука заведена под бројем 01-429).

За наведену јавну набавку наручилац је дана 09.03.2016. године објавио јавни
позив на Порталу јавних набавки (шифра позива 1016763).

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспеле су двв
понуде за партију један и две понуде за партију два које су биле благовремене, док
неблаговремених понуда није било.

Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила
стручној оцени понуда и сачинила Извештај о истом.

У Извештају о стручној оцени понуда Комисија за јавне набавке је констатовала
следеће:

1) Врста предмета јавне набавке и подаци о јавној набавци:

Врста предмета јавне набавке: Предмет јавне набавке су услуге.

Предмет јавне набавке: Услуге смештаја у Нишу за 2016. годину.

Редни број јавне набавке: ЈН 05/2016



2) Процењена вредност  јавне набавке:
Укупна процењена вредност јавне
набавке (без ПДВ-а): 400.000,00 динара.

Процењена вредност партије један
(без ПДВ-а): 100.000,00 динара.

Процењена вредност партије два
(без ПДВ-а): 300.000,00 динара.

ПАРТИЈА 1. СМЕШТАЈ У ГАРНИ ХОТЕЛУ СА НАЈМАЊЕ ТРИ ЗВЕЗДИЦЕ

1) Основни подаци о понуђачима:
У предметном поступку јавне набавке за партију један пристигле су две понуде

које су биле благовремене, док неблаговремених понуда није било.
Понуде за учествовање у поступку поднели су следећи понуђачи:

Број под којим је
понуда заведена Подносилац понуде

05-522 ПП „ЕУРОТУРС НИШ“ Д.О.О., Душанова 94, Ниш

05-532 „ДУО Д“ Д.О.О., Цара Душана 137, Лебане

2) Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена:
Број под
којим је
понуда

заведена

Подносилац понуде Разлози за одбијање понуде

Понуђена
јединична
цена без
ПДВ-а

05-522 ПП „ЕУРОТУРС НИШ“ Д.О.О.,
Душанова 94, Ниш

Понуда понуђача је одбијена из разлога
што је понудио смештајни објекат  који је,
према најкраћој путањи, удаљен од
седишта наручиоца 1,55 км, док је
максимална могућа раздаљина, одређена
конкурсном документацијом, била
лимитирана на 1,5 км.
Такође, понуђач је понуду поднео
самостално као туристичка агенција, а не
као заједничку понуду, а понудио је
смештајне капацитете хотела који послује
као огранак посебног правног лица. На тај
начин понуђач није доказао да  самостално
испуњава  услов у погледу располагања
неопходним техничким капацитетом  у
погледу броја смештајних јединица. У
складу са чланом 81. став 2. ЗЈН  додатне
услове за учешће у поступку понуђачи могу
да испуњавају заједно само у случају
подношења заједничке понуде, док у
случају подношења самосталне понуде
понуђач мора сам да испуњава све услове
индивидуално, и то како обавезне тако и
додатне.

4.416,67

3) Детаљно образложење за одбијање понуде због неуобичајено ниске цене: /
4) Критеријум за оцењивање понуда  је „најнижа понуђена цена“.



Ранг листа понуђача у случају примене критеријума најнижа понуђена цена изгледа:

Назив/име понуђача
 Понуђена

јединична цена
(без ПДВ-а)

„ДУО Д“ Д.О.О., Цара Душана 137,  Лебане 7.905,00

5) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је за партију један најповољнија
понуда понуђача:

„ДУО Д“ Д.О.О., Цара Душана 137, из Лебана
и предлаже декану Факултета да њему додели уговор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача:

Да Не

Назив/име подизвођача Део уговора који ће реализовати подизвођач

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавну набавку, те
је на основу законског овлашћења за партију један донело Одлуку о додели уговора
понуђачу „ДУО Д“ Д.О.О., Цара Душана 137, из Лебана, јер је његова понуда
најповољнија.

ПАРТИЈА 2. СМЕШТАЈ У ХОТЕЛУ СА НАЈМАЊЕ ТРИ ЗВЕЗДИЦЕ
1) Основни подаци о понуђачима:

У предметном поступку јавне набавке за партију два пристигле су две понуде
које су биле благовремене, док неблаговремених понуда није било.

Понуде за учествовање у поступку поднели су следећи понуђачи:
Број под којим је
понуда заведена Подносилац понуде

05-501 „THE REGENT CLUB“, Генерала Милојка Лешјанина 7А, Ниш
05-522 ПП „ЕУРОТУРС НИШ“ Д.О.О., Душанова 94, Ниш

2) Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена:
Број под
којим је
понуда

заведена

Подносилац понуде Разлози за одбијање понуде

Понуђена
јединична
цена без
ПДВ-а

05-522 ПП „ЕУРОТУРС НИШ“ Д.О.О.,
Душанова 94, Ниш

Понуда је одбијена из разлога што је
понуђач понуду поднео самостално као
туристичка агенција, а не као заједничку
понуду, а понудио је смештајне капацитете
хотела који де и сам јавио као самостални
понуђач. На тај начин понуђач није доказао
да  самостално испуњава  услов у погледу
располагања неопходним техничким
капацитетом у погледу броја смештајних
јединица. У складу са чланом 81. став 2.
ЗЈН  додатне услове за учешће у поступку
понуђачи могу да испуњавају заједно само
у случају подношења заједничке понуде,
док у случају подношења самосталне
понуде понуђач мора сам да испуњава све
услове индивидуално, и то како обавезне
тако и додатне.

9.880,00

×



3) Детаљно образложење за одбијање понуде због неуобичајено ниске цене: /
4) Критеријум за оцењивање понуда  је „најнижа понуђена цена“.

   Ранг листа понуђача у случају примене критеријума најнижа понуђена цена изгледа:

Назив/име понуђача
 Понуђена

јединична цена
(без ПДВ-а)

„THE REGENT CLUB“, Генерала Милојка Лешјанина 7А, Ниш 9.583,64

5) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је за партију два најповољнија
понуда понуђача:

„THE REGENT CLUB“, Генерала Милојка Лешјанина 7А, из Ниша
и предлаже декану Факултета да њему додели уговор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача:

Да Не

Назив/име подизвођача Део уговора који ће реализовати подизвођач

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавну набавку, те
је на основу законског овлашћења за партију два донело Одлуку о додели уговора
понуђачу, „THE REGENT CLUB“, Генерала Милојка Лешјанина 7А, из Ниша јер
је његова понуда најповољнија.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против ове одлуке понуђач може наручиоцу
поднети захтев за заштиту права
у року од пет дана од дана објављивања
на Порталу јавних набавки.
Копија захтева истовремено се доставља и
Републичкој комисији за заштиту права.

ДЕКАН ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА

Проф. др Мирослав Лазић

×


