ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Назив наручиоца:

Универзитет у Нишу - Филозофски факултет

Адреса наручиоца:

Улица Ћирила и Методија бр. 2

Интернет страница наручиоца:

http://www.filfak.ni.ac.rs

Врста наручиоца:

Просвета

Врста поступка јавне набавке:

Поступак јавне набавке мале вредности

Врста предмета:

Услуге

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова,
ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:
Предмет јавне набавке мале вредности су услуге – набавка услуге комби превоза путника у
друмском саобраћају за потребе Факултета, ЈНМВ број У04-2020.
Ознака и назив из Општег речника набавке:
60100000 - услуге друмског превоза;
60170000 – најам возила за превоз путника са возачем.

Процењена вредност јавне набавке:

1.000.000,00 динара (без ПДВ-а), односно 1.200.000,00
динара (са ПДВ-ом)

Број примљених понуда и подаци о понуђачима:

У предметном поступку јавне набавке пристигле су 2 (две) понуде које су биле благовремене
и одговарајуће.
Понуду за учествовање у поступку поднели су понуђачи:
1) DOO "MIKI I MIKI" Niš, улица Филипа Филиповића бр. 70, матични број: 20526262, ПИБ:
106069502, који је самостално поднео понуду број 111/9 од 03.03.2020. године;
2) Grupa ponudjača "DULE TAX BUS" DOO Vlasotince, улица 22. дивизије бр. 141, матични број:
21205575, ПИБ: 109585157 i "NENEX TRADE" DOO Beograd, улица Љубинке Бобић бр. 38,
матични број: 07905696, ПИБ: 100139955, који су поднели заједничку понуду бр. 111/12 од
05.03.2020. године.

Разлог за обуставу поступка:
Нису испуњени услови за доделу уговора из члана 107. став 3. Закона о јавним набавкама
("Службени гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), с обзиром да наручилац није
добио ниједну прихватљиву понуду у поступку јавне набавке услуге комби превоза путника у
друмском саобраћају за потребе Факултета у току 2020. године (у складу са чланом 109. став
1. Закона о јавним набавкама, наручилац доноси одлуку о обустави поступка јавне набавке
уколико нису испуњени услови за доделу уговора).

Када ће поступак бити поново спроведен:
Поступак јавне набавке биће поново спроведен по објављивању обавештења о обустави
поступка јавне набавке на интернет страници Управе за јавне набавке и сајту наручиоца,
односно по истеку рока за подношење захтева за заштиту права и стварања законских услова
за отпочињање новог поступка јавне набавке.

Остале информације:
Критеријум за оцењивање понуда био је најнижа понуђена цена.
Одлука о обустави поступка јавне набавке донета је 10.03.2020. године и јавно објављена
дана 11.03.2020. године.

