НАРУЧИЛАЦ: Република Србија
ОШ «Вожд Карађорђе»
Алексинац
Ул.Лоле Рибара 2
Број ЈН: 1/2016
Број одлуке: 169
Датум: 29.02.2016. године

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/2012,14/2015 и 68/15),
директор ОШ «Вожд Карађорђе» Алексинац, доноси
ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈН МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Уговор се додељује понуђачу: "НИШ - ЕКСПРЕС" а.д. Ниш; Чамурлија 160, 18000, Ниш,
ПИБ 100615493, матични бр. 07133731, понуда заведена под бројем 157 од 26.02.2016.
године, на износ од 1.066.544,56 динара без ПДВ-а, односно 1.173.199,02 динара са ПДВ-ом.
ОБРАЗЛО@ЕWЕ

Наручилац је донео одлуку бр.102 од 11.02.2016.г., о покретаwу поступка ЈН мале
вредности број 1/2016, за јавну набавку – услуге превоз ченика ОШ,,Вожд Карађорђе,,
Алексинац за 2016. г., шифра: 60100000-услуге друмског превоза, објавио Позив за
подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности на Порталу јавних набавки дана
18.02.2016.године.
До истека рока за подношење понуда 26.02.2016.г.на адресу наручиоца приспела је
једна (1) понуда.
Комисија за јавне набавке је после отварања понуда спровела стручно оцењивање
понуда и саставила извештај.
У извештају о стручној оцени понуда број 166 од 29.02.2016. године, Комисија за јавне
набавке је констатовала следеће:
1.

ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

ВРСТА ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ: услуге
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: превоз ученика за 2016. годину,
шифра: 60100000-услуге друмског превоза
ПРОЦЕWЕНА ВРЕДНОСТ: :

1.250.000,00 динара без ПДВ-а;

ОДСТУПАWЕ ОД ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ:

2.

/

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧИМА

УКУПАН БРОЈ ПОДНЕТИХ ПОНУДА: 1

3. ПОДАЦИ О ОДБИЈЕНИМ ПОНУДАМА: Нема
одбијених понуда

БЛАГОВРЕМЕНО, односно до дана 26. фебруара 2016. године до 10.00 часова, приспела је понуда следећег
понуђача:
Редни
Број
1.

Назив или шифра понуђача

Датум
пријема

Тип понуде

Време пријема
(сат)

Ниш експрес ад , Ниш, ул. Чамурлија
160

26.02.2016.

понуда

9.50

НЕБЛАГОВРЕМЕНИХ ПОНУДА није било.
4.
Наручилац је предметном конкурсном документацијом определио да ће се као критеријум за
оцењивање и рангирање понуда применити „најнижа понуђена цена“.За оцену понуде је узета у обзир цена
без пореза на додату вредност.
Након детаљног прегледа понуда, Комисија је констатовала следеће:

Редни
Број

Назив или шифра понуђача
Ниш Експрес ад , Ниш, ул. Чамурлија
160

1.

Број под
којим је
понуда
заведена и
датум понуде
157
26.02.2016.

Укупна
понуђена
цена у
динарима без
ПДВ-а

Износ ПДВ-а

Укупна
понуђена цена
са ПДВ-ом

1.066.544,56

106.654,46

1.173.199,02

Комисија је извршила рачунску контролу и утврдила да је понуда понуђача "Ниш Експрес" ад, Ниш
одговарајућа.
Применом критеријума за доделу уговора "најнижа понуђена цена", Комисија је рангирала понуде на
следећи начин:
Назив пону|а~а

1

Бр. понуде

Пону|ена цена без ПДВ-а

157 26.02.2016.

1.066.544,56

„Ниш Експрес“ ад , Ниш, ул. Чамурлија 160
- начин на који наступа: самостално
- рок важења понуде: 30 дана

5. НАЈПОВОQНИЈА ПОНУДА
Комисија, на основу стручне оцене понуда, констатује да је у поступку јавне набавке услугапревоз ученика, прихватљива понуда „Ниш Експрес“ ад , Ниш, ул. Чамурлија 160 и предложила
наручиоцу његов избор.
6. ПОДИЗВОЂАЧ
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача :НЕ

Наручилац је прихватио предлог Комисије за ЈН и донео Одлуку о додели уговора
понуђачу : "НИШ - ЕКСПРЕС" а.д. Ниш; ул. Чамурлија 160, 18000, Ниш, ПИБ 100615493,
мати~ни бр. 07133731, понуда заведена под бројем 157 од 26.02.2016.године, на износ од
1.066.544,56 динара без ПДВ-а, односно 1.173.199,02 динара са ПДВ-ом.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке понуђач може, поднети захтев за заштиту права Републичкој
комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки у року од 5 дана од дана објављивања
одлуке на Порталу ЈН
Одговорно лице
ДИРЕКТОР

_____________________
Милан Вељковић

