Наручилац
Адреса
Место
Број јавне набавке
Број извештаја
Датум

Филозофски факултет
у Нишу
Улица Ћирила и
Методија број 2.
Ниш
У03-2019
73/13-01
10.04.2019.

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 о стручној оцени понуда (бр. 73/12-01
од 10.04.2019. године), деканица Филозофског факултета у Нишу доноси следеће:

ОДЛУКА
о додели уговора

БИРА СЕ КАО НАЈПОВОЉНИЈА ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности
услуга – услуга хотелског смештаја у Нишу за потребе Факултета у току 2019. године, следећег
понуђача:

“ELEGANCE ACCOMMODATION“ DOO Niš – nosilac grupe ponuđača

Образложење

Наручилац је дана 01.04.2019. године донео Одлуку о покретању поступка набавке
бр. 73/2-01 за јавну набавку мале вредности услуга – услуга хотелског смештаја у Нишу за потребе
Факултета у току 2019. године ЈНМВ број У03-2019.
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. 3 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 01.04.2019. године.
До истека рока за подношење понуда на адресу Наручиоца приспеле су 2 (две) понуде.
Благовремене понуде
Број
понуда

Назив понуђача
“ELEGANCE ACCOMMODATION“
DOO Niš
„TAMI TRADE“ DOO Niš – ogranak
HOTEL „TAMI RESIDENCE“ Niš

1.
2.

Датум пријема

Сат пријема

08.04.2019.

12.45 h

09.04.2019.

09.50 h

Неблаговремене понуде
Број
понуде

Назив понуђача

Датум пријема

Сат пријема

/

/

/

/

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.
Поступак отварања понуда спроведен је након истека рока за подношење понуда, дана
09.04.2019. године у 13,00 часова, а окончан је истог дана у 13,25 часова.
Отварању понуда нису присуствовали овлашћени представници понуђача који су
доставили понуде.
Дана, 10.04.2019. године понуђачима који су поднели благовремене понуде достављен
је електронским путем (у складу са чланом 9. став 2. и чланом 20. став 3. ЗЈН) скениран Записник
о отварању понуда.
У Извештају о стручној оцени понуда, Комисија за јавне набавке констатовала је
следеће:
1) Подаци о јавној набавци:

Предмет јавне набавке

Набавка услуга хотелског смештаја у
Нишу за потребе Факултета у току
2019. године

Редни број јавне набавке

ЈНМВ број У03-2019

Процењена вредност јавне набавке
(без ПДВ-а)

600.000

Вредност уговора о јавној набавци
(без ПДВ-а)

600.000

Вредност уговора о јавној набавци
(са ПДВ-ом)

720.000

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

73/9

Подносилац понуде

„TAMI TRADE“ DOO Niš –
ogranak HOTEL „TAMI
RESIDENCE“ Niš

Разлози за одбијање понуде
Jедан од главних услова
дефинисан Конкурсном
документацијом за Понуђаче
био је - „да се налази у
близини седишта Наручиоца
на удаљености до 1 km (за
проверу удаљености
смештајног објекта
користиће се “Google Maps”,
пешачка путања) (страна 5.
поглавље II - ВРСТА,
ТЕХНИЧКЕ
КАРАКТЕРИСТИКЕ,
КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И
ОПИС ДОБАРА, РАДОВА
ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН
СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ
И ОБЕЗБЕЂИВАЊА
ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА,
РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ
ИСПОРУКЕ ДОБАРА,
ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ
УСЛУГЕ И СЛ.).
Провером удаљености
локације Понуђача од
Факултета путем апликације
Гугл мапе (Google Maps),
утврђено је да је Понуђач
удаљен 2,8 km (пешачка

путања) - што је више од 1 km
колико је захтевано
Конкурсном документацијом,
што према члану 3. став 1.
тачка 33) ЗЈН, понуду чини
неприхватљивом.
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.

3) Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена, под једнаким условима.
Ранг листа понуђача, у случају примене критеријума најнижа понуђена цена:

Преноћиште – за смештај наставника
Назив/име понуђача
1. “ELEGANCE ACCOMMODATION“ DOO Niš
– nosilac grupe ponuđača

Укупно понуђена цена (без ПДВ-а)
7.500,00 динара

Комисија за јавну набавку констатује да је понуда понуђача “ELEGANCE
ACCOMMODATION“ DOO Niš – nosilac grupe ponuđača најповољнија, прихватљива је 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.

4) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија за јавну набавку, после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија
понуда следећег понуђача:
“ELEGANCE ACCOMMODATION“ DOO Niš – nosilac grupe ponuđača
и предлаже наручиоцу њихов избор.

