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УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ 

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ 

 

Број: 01-57 

17.01.2023. године 

 
ПРЕДМЕТ: Позив зa достављање понуда 

 
Поштовани,  
На основу члана 27. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 

91/19) позивамо Вас, да у поступку набавке услуге – угоститељске услуге за потребе 
Економског факултета, редни број набавке М 01/2023, доставите понуду:  
 

 

Рок за достављање понуде: 

 

20.01.2023. године до 11:00 часова. 
  

  

   На e-mail: javne.nabavke@ekonomski.rs  или лично у 

   писарницу   Факултета   у   затвореној   коверти   са 

 Начин достављања понуде:  назнаком „Понуда за набавку услуге – угоститељске 
   услуге за потребе Економског факултета, редни број 

   набавке М 01/2023– не отварати“. 
 

Према обрасцу понуде који достављамо у прилогу  Обавезни елементи понуде:  
    

 

Процењена вредност набавке 
 Макс.: 550.000,00 динара   

  Партија 1. (кетеринг) макс.400.000,00 динара,  
без ПДВ-а: 

 

  
Партија 2. (смештај) макс. 150.000,00 динара.    

    

Критеријум за избор понуде:  Најнижа понуђена цена.  
Ивана Марјановић, телефон 063/8825097, сваког  

Особа за контакт:
 радног дана у периоду од 08:00 - 15:00 часова. 

 
Попуњен и потписан Образац понуде доставља се на један од наведених начина, у 

предвиђеном року.  
Понуде примљене након датума и сата одређеног за подношење понуда неће се узети у 

разматрање. 

 
_____________________________ 

ДЕКАН 

Проф.др Тадија Ђукић 

mailto:javne.nabavke@ekonomski.rs


Република Србија  
Универзитет у Нишу 

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ 

Трг краља Александра Ујединитеља 11, Ниш 

Број: М 01/2023 бр.01- 58 
17.01.2023.године 

 

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 
 

угоститељске услуге за потребе Економског факултета 

 
Техничке карактеристике дефинисане су одређивањем оквирних менија које ће 

Наручилац најчешће користити, и то за сваку партију посебно: 
 

 

Партија 1. КЕТЕРИНГ 
 

ОКВИРНИ МЕНИ  Количина 

Шунка  20 гр 
   

Чајна  20 гр 

Печеница  20 гр 

Крашки врат  20 гр 

Качкаваљ  20 гр 
   

Сир  20 гр 
   

Маслине  20 гр 

Пита са сиром  100 гр 

Печурке  100 гр 

Рибљи штапићи  100 гр 

Бела вешалица  100 гр 

Пилеће бело  100 гр 

Ћевапи  100 гр 

Уштипак  100 гр 

Лепиња  100 гр 
   

 
Напомена: Цене у понуди дати за тражену грамажу без обзира на могућу чињеницу 

да порције понуђача имају већу или мању грамажу, из разлога лакшег упоређивања 
понуда, а све у циљу поштовања начела једнакости понуђача. 



 Партија 2. СМЕШТАЈ   

    

Редни    

број СМЕШТАЈ   

     
1. Једнокреветна соба са ноћењем и доручком 

2. Двокреветна соба са ноћењем и доручком 

 

Услови:  

 да се смештај налази на удаљености не већој од 2,5 км од седишта Наручиоца, ул. 
Трг краља Александра Ујединитеља 11 – у ужем центру града, (провера удаљености 
смештајног објекта одредиће се преко “Google Maps“, пешачака путања);

 да смештај поседује категоризацију минимум две звездице;

 да располаже одговарајућим бројем соба (минимум десет);
 да рецепција ради од 00-24 часа, седам дана у недељи;

 да је свака соба климатизована;

 да поседује један ресторан у коме се послужује доручак;

 да свака соба има бежични интернет и кабловску телевизију;

 да поседује минимум три сопствена паркинг места;
 услуга '“ноћење са доручком'' у коју су урачунати и сви припадајући трошкови

(боравишна такса, осигурање и сл.)  

 да може да пружи услуге смештаја према захтеву Наручиоца како за већи број 
(групе), тако и за мањи број људи (појединци).

 

Напомена: Извршење услуга одвијаће се сукцесивно током периода на који је Уговор 
закључен, у складу са потребама Наручиоца. 
 

Место и период извршења услуга 
 

Реализација предметних услуга одвијаће се до 31.12.2023. године.  
Реализација наведене набавке одвијаће се максимално до износа процењене 

вредности из Плана набавки, односно до износа који је предвиђен Финансијским планом 
Факултета за ове намене.  

Место извршења услуга биће адреса угоститељског објекта Понуђача и адреса 

смештаја Понуђача са којим је закључен уговор о јавној набавци, а за кетеринг ће бити 
адреса Наручиоца у улици Трг краља Александра Ујединитеља 11 у Нишу, у просторији 

коју у сваком појединачном позиву одреди Наручилац. 



Република Србија 

Универзитет у Нишу 

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ 

Трг краља Александра Ујединитеља 11, Ниш  
Број: М 01/2023 бр.01 -59 

17.01.2023.године 

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ   
Угоститељске улуге за потребе Економског факултета  

Назив понуђача:  
Седиште:  
Улица и број:  
Мејл адреса:  
Матични број:  
ПИБ:  

 
 

Партија 1. Кетеринг 
 

 

ОКВИРНИ МЕНИ 
  

Количина 
 

 Цена без   Цена са 
 

     

     
ПДВ-а 

  
ПДВ-ом 

 

          

 Шунка   20 гр       
          

 Чајна   20 гр       

 Печеница   20 гр       

 Крашки врат   20 гр       

 Качкаваљ   20 гр       
          

 Сир   20 гр       
          

 Маслине   20 гр       

 Пита са сиром   100 гр       

 Печурке   100 гр       

 Рибљи штапићи   100 гр       

 Бела вешалица   100 гр       

 Пилеће бело   100 гр       

 Ћевапи   100 гр       

 Уштипак   100 гр       

 Лепиња   100 гр       

 УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА ЗА ОКВИРНИ МЕНИ:        
        

            

 
Напомена: Сву пратећу опрему и материјал за потребе организовања кетеринга на адресу 

наручиоца (тањирићи, виљушке, чачкалице, салвете и сл.) обезбеђује понуђач о свом трошку, као и 

превоз, сервисирање, доношење и одношење амбалаже. 
 
 

Рок плаћања _______ дана од дана пријема рачуна по извршеној услузи (не дуже од 45 дана) 

 
Рок важења понуде ______ дана од дана отварања понуда (најмање 60 дана) 

 

 

  Понуђач 

Датум   

______.______. 2023. год. 
М.П. ____________________________ 

 
(потпис овлашћеног лица)   



 
 
 

 

Партија 2. СМЕШТАЈ 
 

Редни  Смештај  Јединична цена  Јединична цена  

број    (без ПДВ-а)  ( са ПДВ-ом)  

1.  Једнокреветна соба са      

  ноћењем и доручком      

2.  Двокреветна соба са      

  ноћењем и доручком      

  Цена укупно (без ПДВ-а) (1+2)    

  ПДВ     

  Цена укупно (1+2):     

 Рок плаћања _______ дана од дана пријема рачуна по извршеној услузи (не дуже од 45 дана) 

 Рок важења понуде ______ дана од дана отварања понуда (најмање 60 дана) 

  Датум   Понуђач 

 ____________. 2023. год. 
М.П. ____________________________     

(потпис овлашћеног лица) 
 

 

Напомена: Техничка спецификација је саставни део понуде. 


