ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Назив наручиоца:

Филозофски факултет у Нишу

Адреса наручиоца:

Улица Ћирила и Методија број 2.

Интернет страница наручиоца:

http://www.filfak.ni.ac.rs

Врста наручиоца:

Просвета

Врста поступка јавне набавке:

Поступак јавне набавке мале вредности

Врста предмета:

Услуге

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова,
ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:
Предмет јавне набавке мале вредности су услуге – набавка услуге аутобуског превоза у
земљи и иностранству за потребе Факултета, ЈНМВ број У08-2015
Ознака и назив из Општег речника набавке:
60170000 – најам возила за превоз путника са возачем

Процењена вредност јавне набавке:

600.000,00 динара (без ПДВ-а), односно 720.000,00
динара (са ПДВ-ом)

Број примљених понуда и подаци о понуђачима:

У предметном поступку јавне набавке пристиглa је 1 (једна) понуда која је била
благовремена и одговарајућа.
Понуду за учествовање у поступку поднео је понуђач - “Euroturs Niš“ doo Niš, ул. Душанова
бр. 94, 18000 Ниш, матични број: 17048180, ПИБ: 100501854, који је самостално поднео
понуду број 190/10 од 22.06.2015. године.

Разлог за обуставу поступка:
Нису испуњени услови за доделу уговора из члана 107. став 3. Закона о јавним набавкама
("Сл. Гласник РС", бр. 124/12), јер понуђена цена једине понуде прелази износ процењене
вредности јавне набавке. Понуда је неприхватљива.
Наручилац је дужан да, у складу са чланом 109. став 1. Закона, донесе одлуку о обустави
поступка јавне набавке.

Када ће поступак бити поново спроведен:
Поступак јавне набавке биће поново спроведен по објављивању обавештења о обустави
поступка јавне набавке на интернет страници Управе за јавне набавке и сајту наручиоца,
односно по истеку рока за подношење захтева за заштиту права и стварања законских услова
за отпочињање новог поступка јавне набавке.

Остале информације:
Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена.
Одлука о обустави поступка јавне набавке донета је дана 30.06.2015. године.

