РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД НИШ
OШ "Бранко Миљковић"
ул. Љубомира Николића бр.3 , Ниш
Јавна набавка инт.бр. 1/2019
Дел.бр.01 -469/1
Датум: 01.11.2019.
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 124/2012, 14/2015 и
68/2015) и Извештаја Комисије за јавне набавке од 01.11.2019. , директор школе, доноси:
ОДЛУКУ
о закључењу оквирног споразума
OСНОВНА ШКОЛА "Бранко Миљковић"као наручилац, у поступку јавне набавке бр.1/2019,
Оквирни споразум за Организовање екскурзија и школе у природи за 2018/2019 закључује се са
понуђачем: "Еуротурс"доо Ниш, Душанова 94, који је самостално поднео понуду
Образложење
Наручилац је дана 30.09.2019.одине донео одлуку о покретању отвореног поступка бр. 1/2019, за
јавну набавку Организовање екскурзија и школе у природи за 2019/2020.
За наведену јавну набавку наручилац је дана 01.10.2019. године, објавио позив за подношење
понуда на Порталу јавних набавки.
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца поднета је само једана понуда.
Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила стручној оцени
понуда и сачинила извештај о истом.
У извештају о стручној оцени понуда од 01.11.2019. године, Комисија за јавне набавке је
констатовала следеће:
1. Подаци о јавној набавци:
Предмет јавне набавке: Предмет јавне набавке набавка услуге организовање екскурзија и школе у
природи за школску 2019/2020. годину. Ознака из општег речника јавних набавки 63516000 –
услуге организација путовања.Редни број јавне набавке : 1/2019.
Процењена вредност јавне набавке је 13.000.000,00 динара.

Основни подаци о понуђачима и понудама:

Р. бр.
1

Број
понуде

Датум

Час

01-465/1 31.10.2019. 09:40

Назив понуђача

Адреса

„EUROTURS“ NIŠ

Цара Душана 94, 18000 Ниш

Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање: Нема
одбијених понуда
3. Критеријум за оцењивање понуде је најниже понуђена цена
Податци из понуда:
Број
под Назив
којим
је (име)/шифра
понуда
понђача
заведена
01-465/1

Понуђена цена

„EUROTURS“
NIŠ

Уоченни недостаци у понудама

нема

108.000,00

1. Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да оквирни споразум треба доделити:
"Еуротурс"доо Ниш, Душанова 94, који је самостално поднео понуду.
Директор школе је прихватио предлог Комисије за јавне набавке о избору најповољније понуде, и
донео одлуку о закључењу оквирног споразума као у изреци ове одлуке.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за
заштиту права у року од 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.
Надлежни орган наручиоца
____________________________

Доставити:
- објавити на Порталу јавних набавки
- за документацију

