Наручилац
Адреса

Ниш

Место
Број одлуке
Датум

Филозофски факултет
у Нишу
Улица Ћирила и
Методија бр. 2

111/20-01
10.03.2020.

На основу члана 109. став 1. ЗЈН ("Службени гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и
68/2015), члана 72. Статута Филозофског факултета у Нишу (бр. 124/1-2 од 02.04.2018. године) и
члана 102. Правилника о набавкама (бр. 89/1-10 од 26.03.2014. године), деканица Факултета доноси
следеће:
ОДЛУКА
о обустави поступка

У поступку јавне набавке услуга – услуга комби превоза за потребе Факултета у току
2020. године.
Образложење
Наручилац је дана 24.02.2020. године покренуо поступак набавке услуге комби превоза за
потребе Факултета у току 2020. године, при чему су позив и конкурсна документација јавно
објављени на Порталу Управе за јавне набавке и сајту Наручиоца дана 26.02.2020. године.
Рок за подношење понуда био је 05.03.2020. године.
Благовремено су пристигле две понуде.
Након спроведеног поступка отварања понуда, Комисија за јавну набавку је приступила
стручној оцени понуда и сачинила Извештај о истом.
У Извештају о стручној оцени понуда бр. 111/19-01 од 10.03.2020. године, Комисија за
јавну набавку констатовала је следеће:
1)

Подаци о јавној набавци:
Предмет јавне набавке

Набавка услуге комби превоза
путника у друмском саобраћају за
потребе Факултета
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Редни број јавне набавке
Процењена вредност јавне
набавке - укупно
(без ПДВ-а)
Вредност уговора о јавној
набавци - укупно
(без ПДВ-а)
Вредност уговора о јавној
набавци - укупно
(са ПДВ-ом)

ЈНМВ број У04-2020
1.000.000 динара
1.000.000 динара
1.200.000 динара

2) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:
Број под којим је
понуда заведена
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Подносилац понуде

DOO “MIKI I MIKI” Niš

Разлози за одбијање
понуде
У поступку отварања
понуда овлашћени
представник понуђача
“DULE TAX BUS” DOO
Vlasotince i “NENEX
TRADE” DOO Beograd
указао је наручиоцу да
понуђач DOO “MIKI I
MIKI” Niš у понуди није
доставио доказ да има
дозволу за превоз путника
у друмском саобраћају за
комби од минимум 8
места + возач.
Доказ је решење
општинске односно
градске управе односно
секретаријата за саобраћај.
Након завршеног
поступка отварања
понуда, Комисија за јавну
набавку је проследила
питање понуђачу DOO
“MIKI I MIKI” Niš да ли
поседује тражени доказ.
Понуђач је електронским
путем доставио одговор да
не поседује тражено
решење за комби од
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минимум 8 места + возач.
У складу са чланом 106.
став 1. тачка 2. ЗЈН,
наручилац ће одбити
понуду ако понуђач не
докаже да испуњава
додатне услове
предвиђене конкурсном
документацијом.
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Понуда понуђача (у
износу од 1.126.500,00
динара) одбијена је из
разлога што прелази износ
процењене вредности
јавне набавке (у износу
од 1.000.000,00 динара),
што је према члану 3. став
“DULE TAX BUS” DOO Vlasotince i 1. тачка 33) ЗЈН чини
“NENEX TRADE” DOO Beograd
неприхватљивом.
На основу члана 107. став
1. Закона о јавним
набавкама наручилац је
дужан да у поступку јавне
набавке, пошто прегледа и
оцени понуде, одбије све
неприхватљиве понуде.

3) 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 за потребе Факултета у
току 2020. године, те Комисија за јавну набавку предлаже деканици Факултета да донесе Одлуку о
обустави поступка (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).
Одговорно лице Наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавну набавку те је, на основу
законског овлашћења, донело Одлуку о обустави поступка.
Ова Одлука биће објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца у року
од 3 (три) дана од дана доношења, сагласно члану 109. став 3. Закона о јавним набавкама.
На основу напред изнетог донета је Одлука као у диспозитиву.
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