
 

 

Република Србија 
Аутпнпмна Ппкрајина Впјвпдина 

Скупштина АП Впјвпдине 
КПМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
Владике Платпна бб, 21000 Нпви Сад 
Т:  +381 21 487  4190   F:  +381  21  487 4152 
jnabavke@skupstinavojvodine.gov.rs 

 

02 БРОЈ:  40-25/2014-1.2.6.   ДАТУМ:  28.02.2014. гпдине 

 

На пснпву чланпва 55., 57. и 60. Закпна п јавним набавкама ("Службени  гласник РС" брпј 124/2012) 
Скупштина АП Впјвпдине, Владике Платпна бб, Нпви Сад, пбјављује 
 

ППЗИВ ЗА ППДНПШЕОЕ ППНУДА  
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 

Ппдаци п наручипцу: 
 

Наручилац:   Скупштина АП Впјвпдине  

Адреса:   Владике Платпна бб, 21000 Нпви Сад 

Врста Наручипца:  Државни прган 
 

Ппдаци п предмету јавне набавке:  
 

Брпј јавне набавке:  02 БРОЈ: 40-25/2014-1.2.6.  

Врста ппступка:  Јавна набавка мале вреднпсти  

Врста набавке:   Услуге  

Предмет набавке:  Организпваое свечане вечере - АЕР 
за пптребе учесника Пленарнпг  заседаоа Кпмитета 3 Скупштине еврппских регија.  

Свечана вечера ће се пдржати у среду 26.03.2014. гпдине, у времену пд 20:00 дп 22:00 часа. 
 

Ознака из речника набавки: 55310000 - Услуживаое у рестпранима 
 

Критеријум за дпделу угпвпра:  
 

Укпликп су испуоени сви услпви наведени у кпнкурснпј дпкументацији, критеријум за пцену ппнуда 
ради дпделе угпвпра је:  екпнпмски најппвпљнија ппнуда. 
 

Оцеоиваое и рангираое ппнуда врши се метпдплпгијпм ппндерисаоа и заснива се на следећим 
елементима критеријума: 
 

Табела:  Елементи критеријума 
 

РБ Ставка 
тип  

пондера 

број  

пондера 

1 укупна вредност изабраних ставки из табеле понуде min. 50 

2 
потреба најаве тачног броја гостију пре почетка вечере 
изражено у броју сати (време потребно понуђачу да је 
потпуно спреман за почетак вечере) 

min. 30 

3 број места у ресторану max 10 

4 број места у башти max 5 

5 жива музика у ресторану fiksno 5 

 УКУПНО:  100 

 
 



Табела понуде - која служи за одређивање параметра под редним бројем 1.  
 
Наведене ставке у овој табели искључиво служе да би се извршило пондерисање параметра под 
редним бројем 1. из табеле Елементи критеријума 
 

Изабране ставке Количина 
Цена 

(без пдв) 
Цена 

(са пдв) 

Говеђа супа порција   

Чорба од поврћа порција   

Порција мешаног меса 300 грама   

Порција грилованог поврћа 300 грама   

Порција лигњи на жару 300 грама   

Смуђ 1.000 грама   

Мешана салата порција   

Штрудла с маком 1 комад   

Воћни колач 1 комад   

Ракија - крушка 0,05 л   

Вино - Шардоне 0,75 л   

Вино - Каберне 0,75 л   

Пиво - Лав 0,33 л   

Пиво - Амстел 0,33 л   

Кока Кола 1 л   

Ђус 1 л   

Минерална вода "Књаз Милош" 0,75 л   

Негазирана вода "Аква Вива" 0,75 л   

УКУПНО:   

 

 
Оцеоиваое ппнуђача урадиће се пп следећим фпрмулама. Применпм фпрмуле кпд ппндерисаоа, 
резултат са децималним брпјем 0,5 и већим, запкружује се на следећи (виши) цеп брпј. 
 

Ппндерисаое ставки за редне брпјеве 1. и 2. из Табеле: Елементи критеријума 
 

   
   

      
                                              

 
БП   - брпј ппндера за пвај критеријум 
мин  - најнижа вреднпст из свих приспелих ппнуда за пвај критеријум 
ппнуда  - вреднпст из ппнуде кпја се пцеоује за пвај критеријум 

 
Брпј ппндера се израчунава такп штп се у гпропј фпрмули разлпмак мнпжи са брпјем ппндера из 
Табеле:  Елементи критеријума. Ппнуда са најнижпм вреднпсти пвпг критеријума дпбија максималан 
брпј ппндера. Остале ппнуде се вреднују пп датпј фпрмули. 
 
Ппндерисаое ставке за редне брпјеве 3. и 4. из Табеле: Елементи критеријума 
 

   
      

   
                                              

 
БП   - брпј ппндера за пвај критеријум 
ппнуда  - вреднпст из ппнуде кпја се пцеоује за пвај критеријум 
мах  - највећа вреднпст из свих приспелих ппнуда за пвај критеријум 

 



Брпј ппндера се израчунава такп штп се у гпропј фпрмули разлпмак мнпжи са брпјем ппндера из 
Табеле:  Елементи критеријума. Ппнуда са највишпм вреднпсти пвпг критеријума дпбија максималан 
брпј ппндера. Остале ппнуде се вреднују пп датпј фпрмули. 
 

 

Ппндерисаое ставке за редни брпј 5. из Табеле: Елементи критеријума 
 

Укпликп рестпран има живу музику за време свечане вечере 5 ппндера 
Укпликп рестпран нема живу музику за време свечане вечере 0 ппндера 

 
Рангираое ппнуда укпликп ппстпји две или више ппнуда са једнаким укупним брпјем ппндера: 

 Наручилац ће извршити избпр најппвпљније ппнуде на пснпву елемента критеријума ппд редним 
брпјем 1.  

 Акп ппстпје две или више ппнуда са једнаким брпјем ппндера на пснпву критеријума ппд редним 
брпјем 1, наручилац ће извршити избпр најппвпљније ппнуде на пснпву елемента критеријума 
ппд редним брпјем 2.  

 Акп ппстпје две или више ппнуда са једнаким брпјем ппндера на пснпву критеријума ппд редним 
брпјем 1 и 2, наручилац ће извршити избпр најппвпљније ппнуде на пснпву елемента 
критеријума ппд редним брпјем 3.  

 Акп ппстпје две или више ппнуда са једнаким брпјем ппндера на пснпву критеријума ппд редним 
брпјем 1, 2, и 3, наручилац ће извршити избпр најппвпљније ппнуде на пснпву елемента 
критеријума ппд редним брпјем 4.  

 Aкп ппстпје две или више ппнуда са једнаким брпјем ппндера на пснпву критеријума ппд редним 
брпјем 1, 2, 3, и 4, наручилац ће извршити избпр најппвпљније ппнуде на пснпву елемента 
критеријума ппд редним брпјем 5. 

 Aкп ппстпје две или више ппнуда са једнаким брпјем ппндера на пснпву критеријума ппд редним 
брпјем 1, 2, 3, 4 и 5, наручилац ће извршити избпр најппвпљније ппнуде на пснпву датума и 
времена пријема ппнуде у писарницу наручипца (преднпст има ппнуђач чија је ппнуда раније 
примљена). 

 
Ппнуђачи треба да дпставе пптписану и пверену карту јела и винску карту. Фактурисаое предметних 
услуга вршиће се на пснпву цена из ценпвника, важећег у тренутку пружаоа услуга, пп стварнп 
утрпшеним кпличинама.  

 
Преузимаое кпнкурсне дпкументације: 
 

Кпнкурсна дпкументација се преузима са  Ппртала јавних набавки: www.portal.ujn.gov.rs 

и са интернет странице наручипца: http://www.skupstinavojvodine.gov.rs 
 

Начин ппднпшеоa ппнуда: 
 

Ппнуђач мпже да ппднесе самп једну ппнуду.  
 

Ппнуде са припадајућпм дпкументацијпм ппднпсе се личнп или путем ппште, у запечаћенпј и 
затвпренпј кпверти на начин да се приликпм птвараоа ппнуда мпже са сигурнпшћу утврдити да се 
први пут птвара.  Ппнуда мпра бити написана јаснп и недвпсмисленп, читкп, штампаним слпвима, 
неизбрисивим мастилпм, на српскпм језику. Ппнуда се ппднпси на пбрасцу ппнуде, кпји је саставни 
деп Кпнкурсне дпкументације и пверена печатпм и пптписпм пвлашћенпг лица ппнуђача. Без пбзира 
на начин ппднпшеоа ппнуде, ппнуђач мпра да пбезбеди да ппнуда стигне у Писарницу Наручипца  
дп рпка пдређенпг за ппднпшеое ппнуда. Писарница Наручипца ради сваким радним данпм пд 
08:00 дп 16:00 часпва , у кпм перипду ће мпћи да се заприми ппнуда.  

 

 
 

http://www.portal.ujn.gov.rs/


адреса  (на лицу кпверте):  
 Аутпнпмна Ппкрајина Впјвпдине 
 Скупштина АПВ 
 Владике Платпна бб, 21000 Нпви Сад 
 ПИСАРНИЦА 
 

на лицу кпверте, исппд адресе, пбавезнп навести:  

 ПОНУДА - НЕ ОТВАРАТИ  
 Брпј јавне набавке: 02 Брпј:  40-25/2014-1.2.6. 
 Врста ппступка:  Јавна набавка мале вреднпсти  
 Врста набавке:  Услуге 
 Предмет набавке: Организпваое свечане вечере - АЕР 
  

на пплеђини кпверте пбавезнп навести:  
 назив ппнуђача, адресу, телефпн, име пспбе за кпнтакт и телефпн 

 

Рпк за ппднпшеое ппнуда: 
 

Рпк за ппднпшеое ппнуда је:  дп 13.03.2014. гпдине дп 09:00 часпва.  

 
Местп, време и начин птвараоа ппнуда: 
 

Отвараое ппнуда биће пбављенп дана 13.03.2014. гпдине са ппчеткпм у 09:15 часпва, у прпстпријама 
Наручипца. Отвараое ппнуда је јавнп и мпже присуствпвати свакп заинтереспванп лице.  
 

Услпви ппд кпјима представници ппнуђача мпгу учествпвати у ппступку птвараоа ппнуда: 
 

У ппступку птвараоа ппнуда мпгу активнп учествпвати самп пвашћени представници ппнуђача, ппд 
услпвпм да Кпмисији за јавну набавку предају уредна пунпмпћја кпјима дпказују пвалшћеое за 
учешће у ппступку птараоа ппнуда.  
 

Рпк за дпнпшеое Oдлуке: 
 

Одлука п дпдели угпвпра биће дпнета у рпку пд 10 дана пд дана птвараоа ппнуда.  
 

Лице за кпнтакт:  
Снежана Буљугић, телефпн:  021/487-4190 
е-маил:  jnabavke@skupstinavojvodine.gov.rs 


