
 

 
 
 

 

 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 68/2015),  
Директор Установе Нишки културни центар Ниш доноси:  

 

 
 

О Д Л У К У 
 

о закључењу оквирног споразума 
 

у поступку јавне набавке мале вредности – оквирни споразум бр. 38/2019, Услуге смештаја  

за редовне програме и манифестације: 

 

 Услуге смештаја за редовне програме и манифестације са следећим понуђачима:  

 

My place group d.o.o. – Ниш који је понудио цену без ПДВ-а у понуди 559 од 01.07.2019. 

године и Етер д.о.о. - Ниш који је понудио цену без ПДВ-а у понуди 607 од 08.07.2019. године. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Предмет јавне набавке: Услуге смештаја за редовне програме и манифестације 

Предметна јавна набавка се налази у Плану јавних набавки НКЦ-а за 2019 

Процењена вредност јавне набавке: 1.145.022,00 динара; 

Евентуална одступања од плана набавки: нема; 

Јавна набавка се спроводи у:   поступку јавне набавке мале вредности – оквирни споразум; 

Јавна набавка се не спроводи заједно са другим наручиоцем; 

Основни подаци о понуђачима: 

 

 

 

 

 

Наручилац: Установа Нишки културни центар Ниш 

Адреса: Станоја Бунушевца бб 

Место: Ниш 

Број и датум: 628 од 10.07.2019. године 



УСЛУГЕ СМЕШТАЈА 

 

 

Назив понуђача Број понуде 

My place GROUP doo – Ниш 559 од 01.07.2019. године 

Етер д.о.о. - Ниш  607 од 08.07.2019. године 

  

 

Понуде које су одбијене : / 

Понуде које су одбијене због неуобичајено ниске цене: нема; 

Критеријум за избор најповољније понуде је : економски најповољнија понуда. 

Начин примене методологије доделе пондера у случају примене критеријума економски 
најповољније понуде. 

 
Елементи критеријума су: 

 

1. Понуђена цена смештаја 60 пондера 

2. Смештајни капацитет – број лежајева 40 пондера 

 УКУПАН БРОЈ ПОНДЕРА 100 пондера 

 

Методе оцењивања: 

 

1. Понуђена цена 

 

Пондерисање по овом елементу критеријума се врши на следећи начин: 

 

Понуда са најнижом укупном понуђеном ценом услуге смештаја добија максималан број пондера 

– 60 пондера 

Бодовање понуђене цене услуге смештаја ће се вршити према најнижој цени и цене из сваке 

понуде. 

Број пондера за укупну понуђену цену услуге смештаја из понуде осталих понуђача израчунаће се 

према формула: 

 

C min 

C = --------------------------  x 60 

C понуде 

 

 



C – број пондера 

 

C min – најнижа укупна понуђена цена за услуге смештаја без пореза на додату вредност 

 

C понуде – укупна понуђена цена за услуге смештаја без пореза на додату вредност која се 

оцењује 

 

Заокруживање добијених пондера врши се на две децимале. 

 

2. Смештајни капацитет – број лежајева 
 

Под смештајним капацитетом подразумева се број лежајева са којима понуђач располаже у свом 

објекту. 

 

Пондерисање по овом елементу критеријума се врши на следећи начин: 

 

- Понуђач са 150 до 100 лежајева......................................................40 пондера 

- Понуђач са 99 до 51 лежајева..........................................................20 пондера 

- Понуђач са 50 до 1 лежајева............................................................10 пондера 

 

Смештајни капацитет – број лежајева_________________________(попуњава понуђач). 

 

Заокруживање добијених пондера врши се на две децимале. 

 

 

Рангирање понуда 

 

1.Понуђач Етер д.о.о. – Ниш понудио је укупну цену 883.673,30 динара без ПДВ-а. Смештајни 
капацитет – број лежајева овог понуђача је 42. 

2.Понуђач My place group doo – Ниш понудио је укупну цену 1.603.960,50 динара без ПДВ-а. 
Смештајни капацитет – број лежајева овог понуђача је 200. 

Применом напред наведеног начина оцењивања наручилац је дошао до следећих резултата 
заокруженог на две децимале: 

 
  883.673,30 

1. --------------------------  x 60 = 60   -  Етер д.о.о. – Ниш 

  883.673,30 

 

  883.673,30 

2. --------------------------  x 60 = 33,05  - My place group doo – Ниш 

1.603.960,50 



1. Смештајни капацитет – број лежајева Етер д.о.о. – Ниш - 10 пондера 

2. Смештајни капацитет – број лежајева My place group doo – хотел My place Ниш - 40 

пондера 

            Након сабирања пондера за елементе критеријума који се пондеришу, ранг листа 

понуђача изгледа: 

 

Ред.бро
ј 

Назив понуђача Понуђена цена 
смештаја 

Смештајни 
капацитет – број 

лежајева 

УКУПНО 

ПОНДЕРА 

1. My place group doo –  
Ниш 

33,05 40 
 

73,05 

2. Етер д.о.о. – Ниш 60 10 
 

70 

                      

 

Одговорно лице наручиоца је на основу законских овлашћења и на основу Извештаја 

комисије о стручној оцени понуда, донело Одлуку о закључењу оквирног споразума са 

следећим понуђачима:  

 

My Place Group d.o.o. –  Ниш који је понудио цену без ПДВ-а у понуди 559 од 01.07.2019. 

године и Етер д.о.о. Ниш који је понудио цену без ПДВ-а у понуди 607 од 08.07.2019. 

године. 

 

 

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 (чл.149., став 6. ЗЈН).  
 
 

Одговорно лице наручиоца: 
Директор 

 
 

_________________________ 

(м.п.)                                                                       Срђан Савић 

 


