Дел.бр.01-2071 26.12.2016.
На основу члана 108 Закона о јавним набавкама Сл-Гл- РС бр. 124/12 и извештаја о стручној оцени
понуда бр.01-2070 од 26.12.2016. Директор ЕТШ „Никола Тесла“ Ниш доноси
ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ЈН бр. 01-3/2016- набавка услуге извођења екскурзије ученика трећег разреда шк.2016/2017
I Додељују се уговор за јавну набавку – услуге извођења екскурзије ученика трећег разреда
шк.2016/2017
Понуђачу „ЕУРОТУРС“ НИШ
чија је понуда заведена поде дел.бројем 01-2066 од 26.12.2016. оцењена као најповољнија.
II Одлуку доставити понуђачу у року од три дана од дана доношења исте.
Образложење
1. Назив и адреса наручиоца
ЕТШ „Никола Тесла“ Ниш ул. Александра Медведева бр. 18
Наручилац је дана 28.10.2016. донео одлуку о покретању поступка бр. 01-1747 од
28.10.2016. за јавну набавку ЈН 01-1/2016 – набавка опреме за образовни профил
електричар
2. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке је набавка услуге извођења екскурзије трећег разреда шк.2016/2017
Подаци из плана набавке који се односе на предметну јавну набавку
1. Извор средстава: средства родитеља
2. Позиција-конто 422400 –трошкови путовања ученика
III Процењена вредност јавне набавке износи 2 .000.000,00 динара без ПДВ-а.
IV Вредост уговора о јавној набаци износи 1.695.833,70 динара без ПДВ-а односно 2.035.000,44
са ПДВ-а
V По позиву објављеном у складу са Законом. Број позива 1322619 од 16.12.2016. Наручилац
јеприкупио укупно две понуде од следећих понуђача
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Назив понуђача
НИШЕКСПРЕС НИШ
ЕУРОТУРС НИШ

Број под којим је
понуда заведена
01-2065
01-2066

Датум пријема
26.12.2016.
26.12.2016.

Час пријема
10.50
11.50

VI Комисија за спровођење поступка јавне набавке мале вредности у саставу :Шубаревић Татјана
председник,Пешић Андреја члан,Степановић Гордана члан,Стевановић Снежана члан спровела је
поступак јавног отварања понуда за предметну набавку дана 26.12.2016.
Комисија за спровођење поступка јавне набвке мале вредности је дана 26.12.2016. саставила
извештај бр.01-2070 од 26.12.2016. о стручној оцени понуда у коме је констатовала следеће:
1.Назив понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање нема
2.Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.
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3.Назив понуђача коме се додељује уговор.
Комисија за јавну набавку спровела је оцењивање понуда и констатовала:“ ЕУРОТУРС“Ниш чија је
понуда заведена под бројем 01-2066 од 26.12.2016. године задовољава критеријуме конкурсне
документације и има најнижу понуђену цену за тражене услуге , те је Комисија предложила
наручиоцу да њему додели уговор.
Наручилац је прихватио предлог Комисије за јавну набавку о додели уговора те је на основу
овлашћења из члана 108 Закона о јавним набавкама (Сл.Г.РС бр. 124/12,14/15,68/15) донео одлуку
као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од пет дана од пријема .
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији а предаје наручиоцу непосредно,
електронском поштом, факсом или поштом препоручено са повратницом.
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.
Број жиро-рачуна на који подносилац приликом подношења захтева уплаћује таксу одређену
законом: рачун Буџет РС за уплату таксе број: 840-742221843-57, број модела 97, позив на број
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на наведени рачун Буџета Републике Србије
уплати таксу у износу од 80.000,00 динара.
Директор
Соколовић Небојша, дипл.инж.елект.
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