
 
 

Дел.број:1197/19-02 

Датум: 25.09.2019. године 

  

 

На основу  члана 108. Закона о јавним набавкама, ("Службени гласник РС" 

бр.124/12, 14/2015, 68/2015), наручилац директор Позоришта лутака  у Нишу, доноси  

следећу     

 

`   О Д Л У К У 

                                                        

 По спроведеном поступку јавне набавке, број 03/2019-03 –набавка услуге „превоза у 

земљи и иностранству“ у 2019 и 2020. години, за потребе Позоришта лутака Ниш која 

се спроводи у поступку јавне набавке обликоване у партијама, за једину исправну и 

потпуну  понуду бира се понуда понуђача: 

 

1. „Мики и Мики“, ДОО Ниш   

                       О б р а з л о ж е њ е  

   Одлуком наручиoцa – Позоришта лутака из Ниша, број  1121/19-02 од 10.09.2019. 

године, покренут је поступак јавне набавке број 03/2019-03 - набавка услуге „превоза у 

земљи и иностранству“ у 2019 и 2020. години,  за потребе Позоришта лутака Ниш.  

Процењена вредност јавне набавке је 750.000,00 динара без урачунатог пореза на 

додату вредност. 

          Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена. 

          Позиви за подношење понуде у поступку јавне набавке објављени су дана 

11.09.2019. године на порталу Управе за јавне набавке и интернет страници наручиоца. 

 

          Благовремено, тј. до дана  19.09.2019. године до 12:00 часова своју понуду 

доставили су   следећи   понуђачи: „NIŠ EKSPRES AD“, „Мики и Мики“ ДОО, Ниш. 

       Дана 19.09.2019. године у 12:00 часова у канцеларији секретара у Позоришту 

лутака  Ниш у ул. Бул. др Зорана Ђинђића бр.7,  приступило се јавном отварању 

понуда од стране Комисије у следећем саставу:  

- Даница Миладиновић, секретар – председник 

- Бојана Игњатовић, координатор организације програма – члан 

- Лелица Филиповић - члан 

 Јавном отварању понуда  су присуствовали представници  понуђача који су поднели 

понуде. 

     Поступак отварања понуда водила је – Даница Миладиновић секретар – 

председник. 

           Отворене су   пристигле  понуде редом приспећа. 

 

 

1. „Мики и Мики“ ДОО, Ниш  18.09.2019. – 09,48 часова 

Комисија је на самом отварању понуда констатовала да понуђач наступа самостално. 



„Мики и Мики“ ДОО Ниш, понуђена цена у РСД са ПДВ-ом дата је за све партије и 

износи: 

 

- Партија 1: превоз аутобусом, аутобус од 46 + 2 седишта износи 120,00 динара   

- Партија 2: превоз аутобусом, аутобус од 65 + 2 седишта износи 130,00динара   

- Партија 3: превоз комбијем  8 + 1 места износи 40,00динара 

- Партија 4: превоз комбијем  20 + 1 места износи 60,00 динара 

- Партија 5: превоз комбијем  23 + 1 места износи 70,00динара  

- Партија 6: приколица за превоз терета (затвореног типа) износи 10,00 динара 

- Партија 7: путничко возило – службени ауто износи 30,00 динара  

  

Комисија је  по извршеном прегледу понуде понуђача „Мики и Мики“ ДОО број 

1155/19-03 од 18.09.2019. године, утврдила да иста испуњава услове из конкурсне 

документације.  По утврђивању исправности понуде комисија је прегледом  утврдила да 

понуда у потпуности испуњава и све техничке спецификације, да је потпуна и исправна. 

Комисија констатује да је понуда прихватљива, јер не ограничава, нити условљава 

права наручиоца или обавезе понуђача нити прелази износ процењене вредности 

предметне јавне набавке. 

 

2. „Ниш експрес АД“ Ниш,  пристигла понуда 19.09.2019, понуђена цена у РСД са 

ПДВ-ом дата је за једну од партија и износи: 

 Партија 1: превоз аутобусом, аутобус од 46 + 2 седишта износи 135,00 динара   

   

Комисија  констатује  да за остале партије понуђач није конкурисао. 

Комисија је на самом отварању понуда констатовала да понуђач наступа 

самостално. 

 Комисија је  по извршеном прегледу понуде понуђача „Ниш експрес АД“ ДОО 

број 11161/19-03 од 19.09.2019. године, утврдила да иста не  испуњава све услове из 

конкурсне документације тј. да је иста  није исправна. Комисија констатује да је понуда 

није прихватљива, из разлога што приликом прегледа конкурсне документације овог 

понуђача уочен је недостатак који се састоји у томе да образац изјаве о испуњавању 

услова из чл. 75 и 76. Закона у поступку јавне набавке мале вредности јесте потписан али 

није оверен печатом што чини конкурсну документацију понуђача непотпуном и 

неисправном. 

Комисија је по извршеној стручној оцени исправних понуда примењујући 

критеријум најниже понуђене цене образложила је наручиоцу - директору Позоришта 

лутака Ниш да је једина исправна и  прихватљива понуда је: „Мики и Мики“ ДОО,  Ниш 

за све партије те да у складу са чланом 108 Закона о јавним набавкама  изабере као 

најповољнијег понуђача: 

„Мики и Мики“ ДОО, Ниш. 

Понуду понуђача „Ниш експрес АД“ Ниш због неисправности и непотпуносити 

није узела у разматрање.  

    

 На основу наведеног чињеничног стања, а у складу са Законом, донета је одлука 

као у диспозитиву. 

 

 

 



Упутство о правном средству:  

Против ове Одлуке, може се поднети захтев за заштиту права понуђача лично или 

препорученом поштом на адресу: Позориште лутака у Нишу, ул. Булевар др Зорана 

Ђинђић бр. 7,  18000 Ниш, у року од 5 (пет ) дана од дана пријема Одлуке. 

 

 

                          Директор 

            Милица Радуловић 

 

 

 

 

 


