Наручилац
Адреса
Место
Број јавне набавке
Број извештаја
Датум

Филозофски факултет
у Нишу
Улица Ћирила и
Методија број 2.
Ниш
У08-2015
297/10-01
16.10.2015.

На основу члана 107. став 3. и члана 108. став 1. Закона о јавним набавкама
("Службени гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), декан Филозофског факултета у Нишу
доноси

ОДЛУКУ
о додели уговора

БИРА СЕ КАО НАЈПОВОЉНИЈА понуда, у поступку јавне набавке услуга
аутобуског превоза за потребе Факултета, по критеријуму најнижа понуђена цена, следећег
понуђача:
Предузеће за превоз путника у друмском саобраћају ДОО “МИКИ И МИКИ“ Ниш

Образложење
Наручилац је дана 06.10.2015. године донео Одлуку о покретању поступка бр. 297/101 за јавну набавку мале вредности услуга – услуга аутобуског превоза за потребе Факултета,
ЈНМВ број У08-2015.
За наведену јавну набавку наручилац је објавио позив и конкурсну документацију на
интернет страници Управе за јавне набавке и сајту Наручиоца дана 07.10.2015. године.
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспела је 1 (једна)
понуда.
Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке je приступила
стручној оцени понуда и сачинила Извештај о истом.

У Извештају о стручној оцени понуда бр. 279/9-02 од 16.10.2015. године, Комисија за
јавне набавке констатовала је следеће:
1) Подаци о јавној набавци:
Предмет јавне набавке

Набавка услуга аутобуског превоза за
потребе Факултета

Редни број јавне набавке

ЈНМВ број У08-2015

Процењена вредност јавне набавке
(без ПДВ-а)
Вредност уговора о јавној набавци
(без ПДВ-а)
Вредност уговора о јавној набавци
(са ПДВ-ом)

600.000
600.000
720.000

2) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово
одбијање:
Број под којим је понуда
заведена
/

Подносилац понуде

Разлози за одбијање понуде

/

/

3) Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена.
Ранг листа понуђача, у случају примене критеријума најнижа понуђена цена:
Назив/име понуђача
1. ДОО “МИКИ И МИКИ“ Ниш

Понуђена цена (без ПДВ-а)
383.345,00 динара

2.
3.

1) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија за јавну набавку мале вредности, после стручне оцене понуде констатује да је
једину и најповољнију понуду дао следећи понуђач:

1. Предузеће за превоз путника у друмском саобраћају ДОО “МИКИ И МИКИ“ Ниш, улица
Филипа Филиповића бр. 70, ПИБ: 106069502, МБ: 20526262

