
 

  

Наручилац: Установа Нишки културни центар Ниш 

Адреса: Станоја Бунушевца бб 

Место: Ниш 

Број и датум:  890 од 14.10.2019.године   
 
 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 68/15),  
Директор Установе Нишки културни центар Ниш доноси:  

 

О Д Л У К У  

            о додели уговора 
 

у отвореном поступку бр. 56/2019, Штампани материјал за редовне програме, 

понуђачу Медивест КТ д.о.о. из Ниша, понуда бр. 884 од 10.10.2019. године. 

 
 

О б р а з л о ж е њ е  

Предмет јавне набавке: Штампани материјал за редовне програме 

Предметна јавна набавка се налази у Плану јавних набавки НКЦ-а за 2018 

Процењена вредност јавне набавке: 400.000,00 динара; 

Евентуална одступања од плана набавки: нема; 

Јавна набавка се спроводи у:  отвореном поступку  

Јавна набавка се не спроводи заједно са другим наручиоцем; / 

   Основни подаци о понуђачима: 

 

 

Назив понуђача Број понуде 

Meдивест КТ д.о.о. - Ниш 884 од 10.10.2019.године. 

  

  

 

 Понуде које су одбијене : / 

 Број поднетих понуда :1 

 Понуде које су неоговарајуће или неприхватљиве: нема; 

 Понуде које су одбијене због неуобичајено ниске цене: нема; 

 



 

 

 Критеријум за избор најповољније понуде је : економски најповољнија понуда; 

Начин примене методологије доделе пондера у случају примене критеријума економски најповољније 
понуде. 

 
                Елементи критеријума за оцењивање и рангирање  понуда су: 

 

1. Понуђена цена 70 пондера 

2. Рок извршења услуге 30 пондера 

 УКУПАН БРОЈ ПОНДЕРА 100 пондера 

 

 

1.  Понуђена цена 

 

         Пондерисање по овом елементу критеријума се врши на следећи начин: 

 

           Понуда са најнижом ценом добија максималан број пондера – 70 пондера 

           Бодовање понуђене цене ће се вршити према најнижој цени и цене из сваке понуде. 

           Број пондера за укупну цену услуге из понуде осталих понуђача израчунаће се према формула: 

 

                      C min 

        C = --------------------------  x 70 

                    C понуде 

 

 

        C – број пондера 

 

        C min – најнижа укупна цена понуде без пореза на додату вредност 

 

        C понуде – укупна цена понуде без пореза на додату вредност која се оцењује 

 

2. Рок за извршење услуга 

 

          Под роком за извршење услуге подразумева се рок испоруке одштампаних примерака штампаног материјала, рачунајући 

од  првог наредног дана од дана предаје припреме од стране наручиоца. Минималан рок за извршење услуге је један дан.  

            Пондерисање по овом елементу критеријума се врши на следећи начин: 

 

- 1 дан за извршење услуге..............................................30 пондера 

- 2-3 дана за извршење услуге.........................................15 пондера 

- 4-6 дана за извршење услуге.........................................10 пондера 

- 7 или више дана за извршење услуге............................5  пондера 

 

Рангирање понуда 

1.Понуђач Медивест КТ д.о.о – Ниш као једини понуђач понудио је укупну цену 574.900,00 динара без ПДВ-а. 
Рок за извршење услуга ( рок испоруке) је један дан. 

Применом напред наведеног начина оцењивања наручилац је дошао до следећих резултата заокруженог на две 
децимале: 

 

 



 

 
                            574.900,00 

1. --------------------------  x 70 = 70 пондера  

                            574.900,00 

 

2. Рок за извршење услуга ( рок испоруке) један дан – 30 пондера 
 
 

           Након сабирања пондера за елементе критеријума који се пондеришу, ранг листа понуђача     

           изгледа: 

 

Ред.
број 

Назив понуђача Понуђена цена  Рок извршења 
услуге 

УКУПНО 

ПОНДЕРА 

1. Медивест КТ д.о.о 

– Ниш 
70 30 

 

100 

    
 

 
 

 
Одговорно лице наручиоца је на основу законских овлашћења и на основу 

Извештаја комисије о стручној оцени понуда, донело Одлуку о додели уговора 

понуђачу Медивест КТ д.о.о. Ниш. 

 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  

Против ове одлуке понуђач може наручиоцу поднети захтев за заштиту права  
у року од 10 дана од дана објављивањаодлуке на Порталу јавних набавки (чл.149., став 
6. ЗЈН).  

 
 

Одговорно лице наручиоца: 
Директор 

 
_________________________ 

                                                                                                         (м.п.)                                                          Срђан Савић 
 


