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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ  

САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ 

Број: 946 - 13/2016 

Датум:  28.09.2016.        
 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“, број 124/2012, 

14/2015 и 68/2015), декан  д о н о с и: 
 

 

О  Д  Л  У  К  У   
о  додели уговора 

 

Уговор у поступку jaвне набаве мале вредности (обликоване по партијама 1, 2 и 3) број: НМВ 

- 04/2016 - набавка  услуге ресторана, додељује се понуђачу за: 

                       

                  1. Партију 1 – Мени 1 - СУР Ресторан ФРАНШ Београд, Булевар Ослобођења 18A,     

број понуде 1009/1 од 22.09.2016. године. 

 

                  2. Партију 2 – Мени 2 – „ Ralević Kompany “ д.о.о. Београд, Јајинци, Бул. ЈНА бр. 

101, број понуде 1008/1 од 22.09.2016. године. 

 

                  3. Партију 3 – Мени 3 - СУТР „ Златни опанак “ Београд, Бул. Краља 

Александра бр.119, број понуде 1003/1 од 21.09.2016. године. 

                         

     Образложење 

Наручилац је дана 13.09.2016. године донео Одлуку o покретању поступка јавне набавке мале 

вредности брoj 946-2/2016, за јавну набавку услуге ресторана. Набавка је обликована по 

партијама: 

                   Партија 1 - МЕНИ ЈЕДАН (сала са капацитетом најмање 100 седећих места и више   

од 100 јела у понуди), 

      Партија 2 - МЕНИ ДВА (сала са капацитетом најмање 200 седећих  места) и 

      Партија 3 - МЕНИ ТРИ (сала са капацитетом најмање 50 седећих места). 

        

За наведену јавну набавку наручилац је дана 13.09.2016. године објавио позив за подношење 

понуда на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца. 

 

Благовремено до истека рока за подношење понуда, до дана 22.09.2016. године до 10,30 

часова, на адресу наручиоца приспело је 7 (седам) понуда следећих понуђача, и то по 

наведеном редоследу: 

 

Број под којим је 

понуда заведена код 

наручиоца 

Назив или шифра понуђача Датум  пријема 
Сат 

пријема 

            1003/1  

СУТР „Златни опанак“  

Београд, Бул. краља  

Александра бр.119 - Парт. - 3 
  21.09.2016.   11,45    

        1006/1  MI. KO. TRADE д.о.о. Београд, 

Мирјевски венац бр. 28 – П-2 

     21.09.2016.     13,05  

        1008/1   „Ralević Kompany“ д.о.о. Београд, 

Јајинци, Бул. ЈНА бр. 101 –П -2-3                                                           
     22.09.2016.     08,44  
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        1009/1 
СУР Ресторан ФРАНШ    

Београд, Булeвар Ослобођења 

18A  - Парт - 1  

    

     22.09.2016.   

     

    09,06 

        1012/1 
SUR  ŠABAČKI  SLATINAC 
Београд, Саве Машковића бр 5 

Партија - 3 

      

     22.09.2016.   

    

    09,40 

        1013/1 „VDI TEAM“ д.о.о. Београд, 

Паштровићева бр. 1 – Парт. - 2 

     22.09.2016.       10,04 

        1015/1 Хотел СРБИЈА А.Д. Београд, 

Устаничка бр. 127 ц Пар. – 2 - 3 

     22.09.2016.       10,17 

 

Неблаговремених понуда није било. 

Отварању понуда присуствовала представница понуђача и то: Маја Гилић.  

Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени 

понуда и сачинила извештај о истом.  

 

У извештају о стручној оцени понуда број: 946-12/16 од 26.09.2016. године, Комисија за јавну 

набавку је констатовала следеће: 

1)  

2) Подаци о јавној набавци: 

           

Предмет јавне набавке 
 Набавка услуге ресторана 

     

Редни број јавне набавке 04/2016 

Апропријација у буџету/фин.плану 1.2.2 

Процењена вредност јавне набавке 

(без ПДВ-a) 2.500.000,00 динара 

Вредност уговора o јавној набавци 

(без ПДВ-a) 

Партија – 1 -     500.000,00 динара   

Партија – 2 -  1.500.000,00 динара   

Партија – 3 -     500.000,00 динара   

 

3) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене, разлози за њихово одбијање 

и понуђена цена:  

Ред.

бр. 

 

Бр.понуде 

 

Понуђач 

 

Разлози за одбијање 

 

Понуђена цена 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

1006/1  

 

 

 

MI. KO. TRADE д.о.о. 

Београд, 

Мирјевски венац 

 бр. 28 – Партија - 2     

Нису доставили: Модел 

уговора, доказ о власништву 

објекта (купопродајни 

уговор,  уговор о закупу или 

власнички лист), Извештај o 

Бонитету или Биланс стања 

и успеха, ни М-образац 

пријаве на обавезно 

социјално осигурање 

запослених. 

 

  

    

 

 

      7.485,00         
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2. 

 

 

1012/1 

SUR  ŠABAČKI  

SLATINAC Београд, 

Саве Машковића бр 5 

Партија - 3 

Нису доставили: доказ о 

власништву објекта 

(купопродајни уговор или 

уговор о закупу или 

власнички лист). 

 

 

        4.047,00 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

1015/1 

 

 

 

Хотел СРБИЈА А.Д. 

Београд, Устаничка бр. 

127 ц - Партија – 2 - 3 

Нису доставили: доказ о 

власништву објекта 

(купопродајни уговор, 

уговор о закупу или 

власнички лист), Извештај o 

Бонитету или Биланс стања 

и успеха, ни М-образац 

пријаве на обавезно 

социјално осигурање 

радника.                        

 

 

        

 

       3.267,00 

 

Мишљење Комисије за јавнu набавкu у случају подношења само једне понуде, због неуобичајено 

ниске цене: Нема.  

 

4) Избор између достављених прихватљивих понуда применом критеријума „најниже 

понуђене цене“, извршен је дана 23.09.2016.године од стране Комисије за јавну 

набавку стручном оценом и рангирањем понуђача који испуњавају све потребне 

услове на основу доказа достављених уз понуду, у складу са захтевима из конкурсне 

документације за: Партију – 1, Партију – 2 и Партију – 3.  

 

 
 

Рд 

бр. 

 

 

Назив/шифра понуђача 

 

Укупна  

вредност услуге      

без ПДВ-а  

 

 

Укупан   

ПДВ-е  

 

Укупна 

 вредност услуге         

са ПДВ- ом   

 

 

 Рок важења 

понуде  

 

 

Партија - 1     

 

1. 

СУР Ресторан ФРАНШ    

Београд, Булeвар 

Ослобођења 18A     

 

12.133,33  

 

2.426,67  

 

14.560,00  

 

60 дана 

 

 
 

Партија - 2 

    

 

1. 

 „Ralević Kompany“ д.о.о. 

Београд, Јајинци, Бул. 

ЈНА бр. 101 

 

      7.333,34 

 

     1.466,66 

 

         8.800,00 

 

        35 дана 

 

2. 

„VDI TEAM“ д.о.о.   

Београд, Паштровићева 

бр. 1 

 

      9.654,11 

 

     1.930,82 

 

       11.584,93 

 

        40 дана 

 

 

          

           Партија - 3 

    

 

1. 

   СУТР „Златни опанак 

“Београд, Бул. краља 

Александра бр.119     

 

     4.550,00 

 

           - 

 

        4.550,00 

 

        35 дана 

 

2. 

 

 „Ralević Kompany“ д.о.о. 

Београд, Јајинци, Бул. ЈНА 

бр. 101 

 

    4.050,00 

 

        810,00 

 

       4.860,00 
        

        35 дана 
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Након спроведеног стручног оцењивања и рангирања понуда за све три партије применом 

усвојеног критеријума,  Комисија је констатовала да је за јавну набавку услуге ресторана, на 

период од 12 месеци, у поступку јавне набавке мале вредности, број НМВ-04/16, по позиву за 

подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца дана 

13.09.2016. године, прихвтљива - најповољнија понуда следећих понуђача и то за: Партију – 1 - 

СУР Ресторан ФРАНШ Београд, Булeвар Ослобођења 18A,  Партију – 2 - „Ralević Kompany“ д.о.о. 

Београд, Јајинци, Бул. ЈНА бр. 101 и Партију – 3 - СУТР „ Златни опанак “ Београд, Бул. Краља 

Александра бр.119, те је предложила наручиоцу да се наведеним понуђачима додели уговор. 

 

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за предметну јавну набавку за 

доделу уговора, те је на основу законског овлашћења донео Одлуку о додели уговора 

наведеним понуђачима за све три партије, у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама. 

 

Саобраћајни факултет у Београду, ће у својству Наручиоца, закључити уговор о јавној 

набавци  са наведеним понуђачем за све три партије, чија је понуда изабрана као прихватљива 

- најповољнија у поступку јавне набавке мале вредности, у складу са чланом 112. и 113. 

Закона о јавним набавкама. 

                     

ПОУКА O ПРАВНОМ ЛЕКУ:  

Против ове одлуке понуђач може 

Наручиоцу поднети захтев за заштиту  

права у року од 5 дана од дана објаве 

исте на Порталу јавних набавки.                                                                                                        
                                   

                   Д е к а н                               

 

                                   Проф. др Небојша Бојовић 
 


