
1 

 

                                                                                                     

Градска општина Медијана 
Ниш, Париске комуне бб 
интернет страница www.medijana.rs 
врста наручиоца:  8411- делатност државних органа  
 
На основу члана 116 Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», број 68/2015)  
 

ГРАДСКА ОПШТИНА МЕДИЈАНА 
18000 Ниш, Париске комуне бб 

 објављује: 
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 
о закљученом уговору 

 
          У поступку јавне набавке мале вредности. бр. 04/3-10-2018 предмет набавке: 
угоститељске услуге: орн: 5531000-услуге ресторана 
 

за Партију 1: Ресторан интернационалне кухиње 
  
додељен  је уговор,  у складу са чл.113 став 3 Закона о јавним набавкама,   понуђачу 
«Мећава коп » доо ул Трг Учитеља Тасе бр.10 лок. 1   из Ниша, мат.бр. 21147664, пиб 
109241746, бр. понуде 1809 од 31.03.2018. зав. бр.код наручоца  04-1/87-2018/02 као  
најповољнијем понуђачу 
         Број уговора  ( Партија 1) : 031-2/393-2018/01 
         Датум закључења уговора: 09.05.2018. године 
         Вредност уговора је 250.000 динара без пдв-а, односно 300.000 динара са пдв-ом. 
 
Критеријум за доделу уговора је економски најповољнија понуда 
Решење о додели уговора бр. 031-2/356-2018/01 донето је 24.04.2018.године. 
Уговор важи до краја 2018. године 
 
Укупан број примљених понуда ( за Партију 1): 4 (чртири ) понуде 
 
Највиша понуђена цена 4.336,25  дин.без пдв-а, односно 5.203,50 дин. са пдв-ом.  
Најнижа понуђена цена 3.700,00 дин.без пдв-а, односно 4.440,00 дин. са пдв-ом.  
 
Највиша понуђена цена прихватљивих понуда, 4,336,25 дин.без пдв-а, односно 5.203,50 
дин. са пдв-ом  
Најнижа понуђена цена прихватљивих понуда, 3.700,00 дин.без пдв-а, односно 4.440,00 
дин. са пдв-ом  
 

за Партију 2: Ресторан националне и интернационалне кухиње 
  
додељен  је уговор , у складу са чл.113 став 3 Закона о јавним набавкама,  понуђачу УР 
«Бисер» ул. Косте Стаменковића бр. 1  из Ниша, мат.бр. 54411642, пиб 100690654, бр. 
понуде 30-03/18 од 30.03.2018. год., зав. бр.код наручоца  04-1/83-2018/02 као  
најповољнијем понуђачу 
         Број уговора  ( Партија 2) : 031-2/394-2018/01 
         Датум закључења уговора: 10.05.2018. године 
         Вредност уговора је 250.000 динара без пдв-а, односно 300.000 динара са пдв-ом. 
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Критеријум за доделу уговора је економски најповољнија понуда 
Решење о додели уговора бр. 031-2/356-2018/01 донето је 24.04.2018.године. 
Уговор важи до краја 2018. године 
 
Укупан број примљених понуда ( за Партију 2): 4 (четири ) понуде 
 
Највиша понуђена цена  13.101,25 дин.без пдв-а, односно 15.721,00 дин. са пдв-ом.  
Најнижа понуђена цена 10.525,00 дин.без пдв-а, односно 12.630,00 дин. са пдв-ом.  
 
Највиша понуђена цена прихватљивих понуда, 13.101,25 дин.без пдв-а, односно 15.721,50 
дин. са пдв-ом  
Најнижа понуђена цена прихватљивих понуда, 10.525,00 дин.без пдв-а, односно 12.630,00 
дин. са пдв-ом  
 
 
Датум: 10.05.2018. године 
 

 
                   Управа Градске општине         
                                Медијана 


