ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ "МИХАЈЛО ПУПИН"
ЗРЕЊАНИН
Број :
Датум :

03-4525
22.09.2016.

На основу члана одредаба Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке
Техничког факултета “Михајло Пупин” Зрењанин , а у вези са чланом 108. став 1. Закона о
јавним набавкама (“Службени гласник” бр.124/12, 14/15 и 68/15) Декан Техничког факултета
“Михајло Пупин” Зрењанин, као Oвлашћено лице Наручиоца јавне набавке, доноси

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА У ПОСТУПКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

УСЛУГЕ АУТОБУСКОГ ПРЕВОЗА СТУДЕНАТА
ЈН МВ – У – 06/16
Уговор се додељује следећем Понуђачу :
“Саобраћај “ ДOO – 21230 ; Жабаљ ; Светог Николе бр.36-38 ; ПИБ 100146462 ;
Матични Број 08124582 - самостално.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:
Наручилац је дана 13.09.2016. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке
мале вредности – Услуге - ЈН МВ – У – 06/16
Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању
понуда број 03-4432 од 21.09.2016. године, Комисија за спровођење јавне набавке је
саставила писани Извештај о стручнoј оцени понуде број од 21.09.2016. године.
У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће :
1. Предмет јавне набавке :
- Услуге аутобуског превоза студената
2. Процењена вредност јавне набавке укупно и посебно за сваку партију
- Укупно : 291.000,00 динара – без ПДВ-а
- Посебно за сваку партију - нема
3. Основни подаци о понуђачима :
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Постављен је Позив дана 13.09.2016.године на Портал Управе за јавне набавке и Интернет
адресу Наручиоца са роком доставе понуда до 21.09.2016. године до 15,00 часова.
Комисија за јавну набавку је констатовала да је благовремено, односно да је до предвиђеног
рока за предметну набавку пристиглa 1 (једна) понуда, следећим редоследом :
Р.Б. Број под којим је
понуда заведена
1.

03/4350

Назив или шифра понуђача

Датум пријема

Час пријема

21.09.2016.

09,05 h

Датум пријема

Час пријема

-

-

“ Саобраћај “ ДOO 21320 Жабаљ

Неблаговремене понуде :
Ред.бр. Број под којим је
понуда заведена
1.

Назив или шифра понуђача

-

-

Увидом у благовременe Понудe Комисија констатује да је Понуда од Понуђача :
1. “ Саобраћај “ ДOO, 21230 Жабаљ

- прихватљива

4. Понуде које су одбијене са разлозима за одбијање и ценама истих :
Р. Брoj под
Б. којим је
понуда
заведена
1.

Назив или шифра
понуђача

Разлози за одбијање понуда

Укупна
јединична
цена у понуди
без ПДВ-а
(динара)

-

-

-

-

5. Ако је понуда одбијена због неоубичајено ниске цене детаљнo образложити
начин на који је начин утврђена та цена: 6. Начин примене методологије доделе пондера :


Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.

РАНГИРАЊЕ ПОНУДА
Р.Б.

1.

ПОНУЂАЧ

“ Саобраћај“ ДOO 21230 Жабаљ

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ
ПДВ-а
у динарима
119.960,00

7. Назив понуђача коме се додељује уговор, а ако је понуђач навео да ће набавку
извршити уз помоћ подизвођача и назив подизвођача :
-

Овлашћено лице Наручиоца је одлучило да прихвати предлог Комисије за спровођење
јавне набавке, односно њихов писани Извештај о стручној оцени понуда и додели
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Уговор Понуђачу :
“Саобраћај “ ДOO – 21230 ; Жабаљ ; Светог Николе
100146462 ; Матични Број 08124582 - самостално

бр.36-38 ; ПИБ

На основу изнетог, одлучено је као у диспозитиву.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ :
Против ове Одлуке о додели уговора понуђач може на основу Закона о јавним
набавкама ( “Сл. гласник Р.С “ број 124/2012, 14/15 и 68/15 ) поднети Захтев за заштиту
права Наручиоцу и истовремено копију доставити Републичкој комисији у року од 5 дана од
дана објављивања Одлуке о додели уговора на Порталу јавних набавки.

Овлашћено лице Наручиоца
________________________
Проф. др Радосав Драгица

Објавити :
- на Порталу УЈН и
- Интернет страници у року од три дана од дана доношења.
Доставити :

-

Архиви
Архиви јавних набавки
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