
 

 

 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл.Гласник РС'' бр.124/12, 14/15, 68/15) Наручилац 

доноси: 

 

О  Д  Л  У  К  У   
о додели уговора 

 

 
За партију 1, Обуставља се поступак, поступак ће бити поновљен. 

 

За партију 2, БИРА СЕ КАО НАЈПОВОЉНИЈА понуда понуђача „AIDA TRADE“ d.o.o., број 18/7-8 од  

25.03.2016. године. 

 

За партију 3, БИРА СЕ КАО НАЈПОВОЉНИЈА понуда понуђача СУТР „ПОТКОВИЦА“ d.o.o., број 18/7-6 

од  24.03.2016. године. 

 

О б  р а з л о ж е њ е 

 

Наручилац је дана 15.03.2016. године донео Одлуку о покретању јавне набавке бр. 01/16, за 

набавку услуга - услуге ресторана у оступку јавне набавке мале вредности ради закључивања уговора.  

 

Наведену набавку Наручилац је формирао у 3 партије:  
Партија 1: услуге ресторана - тип 1 

Партија 2: услуге ресторана – тип 2 

Партија 3: услуге ресторана – тип 3 

 

За наведену набавку наручилац је објавио позив на Порталу јавних набавки и свом сајту. 

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца за Парију 1 приспеле су две понуде, за 

Партију 2 приспеле су 2 понуде и за Партију 3 приспеле су 2 понуде. 

  

Након спроведеног отварања понуда, Комисија за јавне набавке је приступила стручној оцени понуда и 

сачинила Извештај о истом.  

У Извештају о стручној оцени понуда бр.18/7-11 од 31.03.2016. године, Комисија за јавне набавке је 

констатовала следеће: 

 

1) Подаци  о  јавној  набавци: 
Предмет јавне набавке: набавка услуге ресторана 

Редни број јавне набавке 01/16 

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 1.000.000,00 

Набавка је обликована у више партија:  

Партија 1: услуге ресторана - тип 1 

Партија 2: услуге ресторана - тип 2 

Партија 3: услуге ресторана - тип 3  

 

1) Укупан број поднетих понуда за све партије : 4 

2) Укупан број поднетих понуда за партију 1: 2 

Укупан број поднетих понуда за партију 2: 2 

Укупан број поднетих понуда за партију 3: 2 

ГРАЂЕВИНСКИ  ФАКУЛТЕТ 
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ 

Булевар краља Александра 73,  

11000  Београд,  

Телефон (011) 321-86-38,  

Телефакс (011) 337-02-23 

Рачун 840-1437666-41 

ПИБ 100251144 

MБР          07006454 



 

ПАРТИЈА 1: 

                    Назив / име  понуђача 

           Благовремене понуде                                                        Неблаговремене понуде 

 У.Р.„КАФАНА КОЛУБАРА“  

ВОЈНА УСТАНОВА " ДЕДИЊЕ"                                 нема неблаговремених понуда 

 

ПАРТИЈА 2: 

                                                               Назив / име  понуђача 

           Благовремене понуде                                                        Неблаговремене понуде 

 „AIDA TRADE“ D.O.O. 

ВОЈНА УСТАНОВА " ДЕДИЊЕ"                                 нема неблаговремених понуда 

 

ПАРТИЈА 3: 

                                                               Назив / име  понуђача 

           Благовремене понуде                                                                   Неблаговремене понуде 

 СУТР „ПОТКОВИЦА“  

ВОЈНА УСТАНОВА " ДЕДИЊЕ"                                   нема неблаговремених понуда 

 

Комисија је констатовала да су све примљене понуде благовремене. Након увида у примљене понуде 

комисија је констатовала да су две понуде неодговарајуће. Комисија је констатовала да су две понуде и то 

понуде понуђача " Aida trade doo", као и СУТР " Потковица" благовремене, потпуне, и прихватљиве у 

смислу Закона о јавним набавкама, па је предложила да се донесе одлука о додели уговора наведеним 

понуђачима. Комисија је констатовала да је понуда понуђача У.Р.„КАФАНА КОЛУБАРА“ благовремена, 

али да  је непотпуна, да понуђач није попунио образац – модел уговора, већ га је потписао, као и да није у 

техничкој спецификацији навео цене појединачно за сваки предмет набавке. Према члану 106., став1., 

тачка 5., Закона о јавним набавкама, наручилац ће одбити понуду која садржи друге недостатке из којих 

није могуће утврдити стварну садржину понуде нити је упоредити са другим понудама. 

Како је понуда понуђача У.Р. „Кафана Колубара" непотпуна, па је стога није могуће упоредити са другим 

понудама, комисија је предложила да се одбије понуда понуђача У.Р. „Кафана Колубара" јер садржи 

битне недостатке.  

Комисија је констатовала да је понуда понуђача ВОЈНА УСТАНОВА " ДЕДИЊЕ" благовремена, потпуна 

али неодговарајућа, јер није задовољила важан критеријум који се односи на доступност услуге, а то је 

удаљеност ресторана максимум 1000 метара, па  је предложила  да се понуда одбије као неприхватљива. 

Такође комисија  је предложила да се понови поступак за Партију 1.  

 

Наручилац констатује да је понуђач ВОЈНА УСТАНОВА " ДЕДИЊЕ"  удаљен од  Факултета два и по 

пута више него што је захтевано на страни 4 Конкурске документације. Наручилац констатује да би 

удаљеније место испоруке за ову конкретно врсту услуге изложило наручиоца већим трошковима – 

трошковима превоза , те да је зато наведено да је од посебне важности удаљеност ресторана од седишта 

наручиоца.  

 

3) Понуде које су одбијене: 
 

За ПАРТИЈУ 1:  У.Р.„КАФАНА КОЛУБАРА“ , понуђена цена ............... 11.810,00 дин. 

ВОЈНА УСТАНОВА " ДЕДИЊЕ" , понуђена цена ........ 14.008,40 дин. 

 

За ПАРТИЈУ 2:  ВОЈНА УСТАНОВА " ДЕДИЊЕ" , понуђена цена ........ 8.333,35 дин. 

 

За ПАРТИЈУ 3: ВОЈНА УСТАНОВА " ДЕДИЊЕ" , понуђена цена ......... 4.541,69 дин. 

 

4) Критеријум за оцењивање понуда је „најнижа цена“. 

 

Ранг листа понуђача у случају примене критеријума „најнижа цена“: 

 

ПАРТИЈА 1: 

    Назив / име понуђача :  

Нема одговарајућих понуда                                                      

  

 

 

 



ПАРТИЈА 2: 

    Назив / име понуђача                                                     Понуђена цена (без ПДВ) 

 

„Aida trade“ d.o.o.                                                                    10.670,84 дин. 

 

 

ПАРТИЈА 3: 

 

    Назив / име понуђача   

                                                        Понуђена цена (без ПДВ) 

 СУТР „ПОТКОВИЦА“                                                            3.824,00 дин. 

 

 

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

 

ПАРТИЈА 1: Нема одговарајућих понуда 

 

ПАРТИЈА 2: „Aida trade“ d.o.o. 

 

Комисија је после стручне оцене понуда, применом критеријума "најнижа  цена" констатовала да је за 

Партију 2 најповољнија понуда понуђача „Aida trade“ d.o.o., Београд, Булевар Краља Александра бр. 

43,  и предложила да се у том смислу донесе Одлука о закључењу уговора. 

 

ПАРТИЈА 3: СУТР.„ПОТКОВИЦА“ 

 

Комисија је после стручне оцене понуда, констатовала да је за Партију 3 применом критеријума "најнижа  

цена",  најповољнија понуда понуђача СУТР.„ПОТКОВИЦА“, Београд, Голсвордијева бр. 20. и 

предложила да се у том смислу донесе Одлука о закључењу уговора. 

 

На основу свега изнетог, одговорно лице Наручиоца прихватио је предлог 

Комисије за јавне набавке о избору најповољније понуде, те је на основу 

законског овлашћења донео  Одлуку о закључењу уговора са најповољнијим 

понуђачима. 
 

 

 

ПОУКА  О  ПРАВНОМ ЛЕКУ. 

 

Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од 5 дана од дана објављивања на 

Порталу УЈН у складу са чл.149 став 6. Закона о јавним набавкама (''Сл.Гласник РС'' бр.124/12,14/15 и 

65/15 ). 

 

 

 

           ДЕКАН 

                                                                                 ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛЕТА 

 

 

                                                                                        проф.др Бранко Божић 

  

 

                                                                                           

  

 


