Наручилац:

Установа Нишки културни центар Ниш

Адреса:

Станоја Бунушевца бб

Место:

Ниш

Број и датум:

569 од 7.8.2020. год.

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 68/15),
Директор Установе Нишки културни центар Ниш доноси:
ОДЛУКУ
о додели уговора
у поступку јавне набавке мале вредности бр. 35/2020, Услуге пројектовања на Летњој
позорници за потребе фестивала „Филмски сусрети“ 2020 понуђачу Тримарк из
Београда, понуда бр. 561 од 3.8.2020. године.
Образложење
Предмет јавне набавке: Услуге пројектовања на Летњој позорници за потребе фестивала
„ Филмски сусрети“ 2020
Предметна јавна набавка се налази у Плану јавних набавки НКЦ-а за 2020
Процењена вредност јавне набавке: 600.000,00 динара;
Евентуална одступања од плана набавки: нема;
Јавна набавка се спроводи у: поступку јавне набавке мале вредности;
Јавна набавка се спроводи самостално;
Основни подаци о понуђачима:

Назив понуђача

Биоскоп Вилин град - Ниш

Број понуде

560 од
3.8.2020.
године

Понуђена цена
без ПДВ-а

520.000,00 динара

Понуђена
цена са ПДВом

624.000,00
динара

Недостаци
понуда:

Понуда
понуђача не
садржи
потписан и
печатиран
модел
Уговора, као
и изјаву о
независној
понуди
понуђача.

Тримарк - Београд

561 од
3.8.2020.
године

547.800,00 динара

657.360,00
дианра

нема

Понуде које су одбијене : Понуда понуђача Биоскопа Вилин град – Ниш не садржи потписан и
печатиран модел Уговора, као и изјаву о независној понуди понуђача из конкурсне документације и као
таква се одбија.
Понуде које су одбијене због неуобичајено ниске цене: нема;
Критеријум за избор најповољније понуде је : најнижа понуђена цена.
Одговорно лице наручиоца је на основу законских овлашћења и на основу
Извештаја комисије о стручној оцени понуда, донело Одлуку о додели уговора
понуђачу Тримарк - Београд.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке понуђач може наручиоцу поднети захтев за заштиту права
у року од 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки (чл.149.,став 6.
ЗЈН).

Одговорно лице наручиоца:
Директор
(м.п.)

_________________________
Срђан Савић

