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Наручилац ЈКП „Водовод“

Адреса Пана Ђукића 14

Место 16000 Лесковац

Број одлуке

Датум

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12,
14/15  и  68/15),  Комисија  за  јавну набавку  услуга -  Ресторани   (по  партијама)  ради
закључења оквирног споразумаа доноси: 

О Д Л У К У 
о додели оквирног споразума за ЈНМВ 20/16 

                                              Ресторани (по партијама)

            Оквирни споразум за јавну набавку мале вредности услуга ресторана (по
партијама) ЈНМВ 20/16, закључује са следећим понуђачима:

                   За Партију 1: -  Х.У.П. “ГРОШ” Д.О.О. ул. С. Милетића бб. ЛЕСКОВАЦ, 
                                           -  С.У.Р  “АБЦ”  ул. Моше Пијаде бб. ЛЕСКОВАЦ,
                                           -  “КОЛИБА ТУРС” Д.О.О. ул. Текстилна бб.  ЛЕСКОВАЦ

                   За Партију 2:  С.У. Р “АБЦ”  ул. Моше Пијаде бб. ЛЕСКОВАЦ,

                   За Партију 3:  С.У.Р. “СТАРА ЦАРИНАРНИЦА”  Кеј ослобођења 31, ЗЕМУН

                    
О б р а з л о ж е њ е:

Наручилац је дана 19.07.2016. године донео одлуку о покретању поступка јавне
набавке мале вредности бр.7868 за јавну набавку услуга – Ресторани (по партијама),
из које се закључује оквирни споразум и то за партију 1 са три понуђача а за партије 2
и 3 са једним понуђачем.

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспеле су  четити
понуде.

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

У извештају о стручној оцени понуда бр. 8891 од 12.08.2016. године, Комисија за
јавне набавке је констатовала следеће:
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1) Подаци о предмету јавне набавке:

Предмет јавне набавке услуга Ресторани (по партијама) 

Редни број јавне набавке  20/16
Процењена вредност јавне набавке 
(без ПДВ-а)

Партија 1.( Ресторан националне кухиње)        
1.270.000,00 дин.
Партија 2. (Ресторан италијанске кухиње)            
212.000,00 дин.
Партија 3. (Ресторан ван територије Наручиоца) 
110.000,00 дин.

Врста поступка ЈНМВ из које се закључује оквирни споразум 
Период важења оквирног споразума 12 месеци

       2) Основни подаци о понуђачима и приспелим понудама:

Број под којим је понуда
заведена

НАЗИВ ПОНУЂАЧА ДАТУМ  И САТ ПРИЈЕМА

8807 /11.08.2016. С.У.Р. “СТАРА ЦАРИНАРНИЦА” ЗЕМУН
Кеј ослобођења 31

11.08.2016. 12:00 сати

8841 /11.08.2016. Х.У.П. “ГРОШ”  д.о.о. ЛЕСКОВАЦ 11.08.2016. 13:30 сати

8861/ 12.08.2016. С.У.Р. “АБЦ” ЛЕСКОВАЦ, М.Пијаде б.б. 12.08.2016. 10:00 сати

8874/ 12.08.2016.  “КОЛИБА ТУРС” Д.О.О. ЛЕСКОВАЦ 12.08.2016. 11:50 сати

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

4) Критеријум за оцењивање понуде и рангирање прихватљивих понуда:

   Критерију за оцену понуда је “најнижа понуђена цена”.
   Код овог критеријума упоређиваће се  јединична понуђена цена, без ПДВ.

Комисија је након упоређивања прихватљивих понуда сачинила следећу ранг листу
понуда:

НАЗИВ или ШИФРА ПОНУЂАЧА
 ПАРТИЈА 1 
( Ресторан 
националне кухиње)
Цена  (без ПДВ)

  ПАРТИЈА 2 
( Ресторан 
италијанске  кухиње)
Цена  (без ПДВ)

ПАРТИЈА 3 
( Ресторан ван 
територије наручиоца)
Цена  (без ПДВ)

С.У.Р. “СТАРА ЦАРИНАРНИЦА” 
ЗЕМУН, Кеј ослобођења 31
Број понуде бб/10.08.2016.

91.674,00

Х.У.П. “ГРОШ” д.о.о. ЛЕСКОВАЦ
Број понуде 1 од 10.08.2016. 26.207,00

С.У.Р. “АБЦ” ЛЕСКОВАЦ, М.Пијаде бб.
Број понуде бб/2016.

22.742,00 15.617,50

 “КОЛИБА ТУРС”  Д.О.О. ЛЕСКОВАЦ
Број понуде бб/2016.

26.514,85
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5) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:

На основу спроведене оцене понуда комисија констатује да су испуњени услови
за закључење оквирног споразума са поменутим понуђачима и предлаже да се у
складу са чланом 108. ЗЈН донесе одлука  о закључењу оквирног споразума са
наведеним понуђачима 
Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке, те

на  основу  законског  овлашћења  доноси Одлуку  о  закључењу оквирног  споразума,
којом се  оквирни споразум за набавку  услуга ресторана (по партијама),  додељује
понуђачима као у петитуму одлуке.  

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
Против ове одлуке понуђач може наручиоцу
поднети захтев за заштиту права 
у року од 5 дана од дана објављивања одлуке 
на Порталу јавних набавки..

  Одговорно лице:  
  

 __________________________
                 директор,

      Косара Илић, дипл. инж.


