На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС“ број 124/12,
14/2015, 68/2015) и Извештаја комисије о стручној оцени понуда бр. 61/1 од 28.3.2016. године,
донeта је
ОДЛУКА
о додели уговора за јавну набавку услуге друмског саобраћаја најам аутобуса са возачем у земљи и иностранству
У јавној набавци услуге друмског саобраћаја - најам аутобуса и међуградских
аутубуса са возачем у земљи и иностранству, бира се као најповољнија понуда понуђача
ММ Транспорта из Ниша, заведена код понуђача под бр. 10 од 25.3.2016. године, са којим ће се у
складу са прихваћеним моделом уговора закључити Уговор о јавној набавци предметне услуге.
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На основу Одлуке о покретању јавне набавке мале вредности број 56/2 од 11.3.2016. године,
спроведен је поступак доделе уговора о јавној набавци услуге друмског саобраћаја - најам
аутобуса са возачем у поступку јавне набавке мале вредности, на основу члана 39. Закона о
јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/2015, 68/2015).
А. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ:
1. Назив наручиоца: Студентски културни центар Ниш.
2. Адреса наручиоца: место: Ниш, ул. Шуматовачка бб.
3. Редни број јавне набавке 01/2016.
4. Предмет ЈН је набавка услуге друмског саобраћаја - најам аутобуса са возачем.
5. Врста поступка ЈН: Јавна набавка мале вредности.
6. Подаци о ЈН из плана набавки: аутобуски превоз у земљи и иностранству.
7. Процењена вредност ЈН је: 130,00 динара (без ПДВ-а) по километру за велики аутобус и
150,00 динара (без ПДВ-а) за дабл-декер.
8. Критеријум избора најповољније понуде: најнижа понуђена цена.
Б. ПРОЦЕДУРА ЈАВНЕ НАБАВКЕ, ОЦЕНА И РАНГИРАЊЕ ПОНУДА:
1. Позив за учествовање у поступку јавне набавке мале вредности постављен је дана
17.03.2016. године на порталу Управе за јавне набавке и сајту Наручиоца.
2.
Приспеле понуде понуђача: Комисија задужена за спровођење јавне набавке је
констатовала да je на адресу наручиоца приспелa понудa следећег понуђача, и то као:
Благовремена понуда:
Бр. под којим
Ред. Бр.
је понуда
заведена
1.
16/1-2016

Назив или шифра
понуђача
ММ Транспорт-Ниш

Неблаговремених понуда није било.
1

Датум
пријема понуде
25.3.2016.

Час
пријема
понуде
11,45

3. У поступку прегледа и оцене достављених понуда констатовано је следеће:
3.а. Неисправних и неприхватљивих понуда није било.
3.б. исправнa и прихватљивa понудa je:
Назив или шифра понуђача:
Број под којим је понуда заведена:
Понуђена цена:

ММ Транспорт Ниш
10
Дабл декер - 125,00 (без ПДВ-а)
Велики аутобус - 95,00 (без ПДВ-а)
Просечна цена - 110,00 (без ПДВ-а)
Не

Тражени аванс:

4. Рангирање исправних и прихватљивих понуда:
На основу свеобухватне и стручне оцене понуда, извршено је рангирање исправних и
прихватљивих понуда:
1. ММ Транспорт - Ниш.
5.

Предлог комисије за јавну набавку:
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике
Србије“ број 124/12, 14/2015, 68/2015), а у складу са стручном оценом понуда и извршеним
рангирањем исправних и прихватљивих понуда, по критеријуму најниже понуђене цене,
предлаже се наручиоцу доношење одлуке о додели уговора и закључењу уговора о јавној
набавци услуге друмског саобраћаја - најам аутобуса са возачем у земљи и иностранству, са
понуђачем ММ Транспорт из Ниша, чија је понуда бр. 10 од 25.3.2016. године, оцењена као
исправна, прихватљива и наjповољнија у поступку јавне набавке мале вредности поменте услуге.
На основу напред изнетог донета је Одлука као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове Одлуке може се поднети Захтев за заштиту права
понуђача, у року од пет дана од дана пријема Одлуке. Захтев се подноси Републичкој комисији, а
предаје Наручиоцу. Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на Рачун буџета Републике
Србије број: 840-742221843-57 уплати таксу у износу од 40.000,00 динара (шифра плаћања: 253;
модул: 97; позив на број: 97 50-016; сврха: Републичка административна такса - са назнаком
набавке на коју се односи; Корисник: БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ).
СКЦ Ниш
Директор

Мирослав Јовић
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