Наручилац
Адреса
Место
Број јавне набавке
Број извештаја
Датум

Филозофски факултет
у Нишу
Улица Ћирила и
Методија број 2.
Ниш
У08-2016
319/11-01
14.10.2016.

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) и Извештаја комисије о стручној оцени
понуда бр. 319/10-02 од 14.10.2016. године, декан Факултета 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 04.10.2016. године донео Одлуку о покретању поступка бр. 319/201 за јавну набавку мале вредности услуга – услуга аутобуског превоза за потребе Факултета,
ЈНМВ број У08-2016.
За наведену јавну набавку Наручилац је објавио позив и конкурсну документацију на
интернет страници Управе за јавне набавке-Портал јавних набавки (http://portal.ujn.gov.rs/) и
интернет адреси Наручиоца (http://www.filfak.ni.ac.rs/) дана 05.10.2016. године.
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспеле су 2 (две) понуде.
Након спроведеног поступка отварања понуда Комисија за јавне набавке je
приступила стручној оцени понуда и сачинила Извештај о истом.

У Извештају о стручној оцени понуда бр. 319/10-02 од 14.10.2016. 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 У08-2016

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

Критеријум за избор најповољније понуде

Најнижа понуђена цена

600.000

720.000

2) Укупан број поднетих понуда: 2 (две)

1.

Број под
којим је
понуда
заведена
319/7

2.

319/8

Редни
број

Назив понуђача

Датум
пријема
понуде

Сат
пријема
понуде

Т.А. „ЕУРОТУРС“ ДОО Ниш

13.10.2016.

10.25h

ДОО “МИКИ И МИКИ“ Ниш

13.10.2016.

11.10h

Сходно члану 102. Закона о јавним набавкама понуђачима који су доставили своје
понуде непосредно Наручиоцу, издата је потврда о пријему понуде, са уписаним датумом,
временом пријема (сат и минут), као и деловодним бројем под којим је понуда заведена код
Наручиоца.
Неблаговремених понуда није било.
Поступак отварања понуда спроведен је након истека рока за подношење понуда, дана
14.10.2016. године у 13,00 часова, а окончан је истог дана у 13,15 часова.
Отварању понуда
„ЕУРОТУРС“ ДОО Ниш.

je

присуствоваo

овлашћени

представник

понуђача

Т.А.

Достављена понуда понуђача Т.А. „ЕУРОТУРС“ ДОО Ниш је благовремена,
исправна, одговарајућа, али неприхватљива из разлога што понуђена цена прелази износ
процењене вредности јавне набавке.

Достављена понуда понуђача ДОО “МИКИ И МИКИ“ Ниш је благовремена,
исправна, одговарајућа и прихватљива.
3) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово
одбијање:
Број под којим је
понуда заведена

Подносилац понуде

319/7

Т.А. „ЕУРОТУРС“ ДОО Ниш

Разлози за одбијање
понуде
Понуда понуђача
(644.500,00 динара без
ПДВ-а) одбијена је из
разлога што прелази износ
процењене вредности
јавне набавке у износу
од 600.000,00 динара без
ПДВ-а, што је према
члану 3. став 1. тачка 33)
ЗЈН чини
неприхватљивом.
На основу члана 107. став
1. Закона о јавним
набавкама
наручилац је дужан да у
поступку јавне набавке,
пошто прегледа и оцени
понуде, одбије све
неприхватљиве понуде.

4) 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)
597.500,00 динара

Понуда која је достављена је прихватљива за Наручиоца јер је благовремена, није
одбијена због битних недостатака, одговарајућа је, испуњава услове из техничке спецификације,
не ограничава нити условљава права Наручиоца или обавезе Понуђача и не прелази износ
процењене вредности јавне набавке.

