
 

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ 

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ 

Број: 821 

Датум: 10.03.2017. год. 

Крагујевац 
 

 

На основу чл. 116. и чл. 57. Закона о јавним набавкама („ Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 

14/15 и 68/15), 

Економски факултет у Крагујевцу, Ђуре Пуцара Старог бр. 3, 34000 Крагујевац,  

Сајт установе: www.ekfak.kg.ac.rs,  

Врста наручиоца: Просвета - Установа високог образовања 
 

Објављује 
 

 

 
ОБАВЕШТЕЊЕ 

о закљученим уговорима о јавној набавци мале вредности 

 

 

Број јавне набавке мале вредности: 4/2017 

Предмет јавне набавке/опис предмета набавке:Услуге ресторана и хотела,  

Ознака из општег речника набавке – 55000000 – Услуге хотела и ресторана 

 

ПАРТИЈА 1 – Услуге ресторана 

Уговорена вредност: 143.000,00 динара без ПДВ-а 

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена 

Укупан број примљених понуда: 3 (три) 

Највиша понуђена цена – 160.900,00 динара 

Најнижа понуђена цена – 143.000,00 динара 

Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда – 160.900,00 динара 

Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда – 143.000,00 динара 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 02.03.2017. године 

Датум закључења уговора: 08.03.2017. год. 

Назив понуђача са којим је закључен уговор о јавној набавци:Хотел „Ženeva lux“ доо, ул. Слободе 

бб, Крагујевац 

Период важења уговора: годину дана, односно до 08.03.2018. год.    
 
ПАРТИЈА 2 – Кетеринг услуге 

Уговорена вредност: 391.550,00 динара без ПДВ-а 

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена 

Укупан број примљених понуда: 2 (две) 

Највиша понуђена цена – 442.293,65 динара 

Најнижа понуђена цена – 391.550,00 динара 

Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда – 391.550,00 динара 

Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда – 391.550,00 динара 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 02.03.2017. године 

Датум закључења уговора: 08.03.2017. год. 

Назив понуђача са којим је закључен уговор о јавној набавци: Студентски центар Крагујевац, ул. 

Радоја Домановића 1, Крагујевац 

Период важења уговора: годину дана, односно до 08.03.2018. год.    

http://www.ekfak.kg.ac.yu/


 

 
ПАРТИЈА 3 – Услуге хотела  - преноћишта  

Уговорена вредност: 74.812,00 динара без ПДВ-а 

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена 

Укупан број примљених понуда: 2 (две) 

Највиша понуђена цена – 106.400,00 динара 

Најнижа понуђена цена – 74.812,00 динара 

Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда – 106.400,00 динара 

Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда – 74.812,00 динара 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 02.03.2017. године 

Датум закључења уговора: 09.03.2017. год. 

Назив понуђача са којим је закључен уговор о јавној набавци: ХТД Шумарице доо, ул. Бранка 

Радичевића бр.22, Крагујевац 

Период важења уговора: годину дана, односно до 09.03.2018. год.    
 


