JП’'Нишка телевизија''
Војводе Мишића 50/1
- Н И Ш-

У поступку јавне набавке мале вредности бр.01/2015, чији је предмет набавка услуга пресклипинга за потребе Нишке телевизије до 30.06.2015.године, дана 06.02.2015год. сагласно
Решењу о именовању комисије бр.67 од 23.01.2015. а на основу чл.105 Закона о јавним
набавкама(Сл.гл.РС бр.124/2012) комисија је сачинила

ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОЈ ОЦЕНИ ПОНУДА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 01/2015
- Услуга прес клипинга -

Предмет јавне набаке је услуга прес клипинга за потребе Нишке телевизије у Нишу, до
30.06.2015.год..благовремено планирана потребна финансијска средства Планом јавних набавки
за 2015.годину.
Процењена вредност јавне набавке 1.000.000,00 динара без ПДВ-а до 30.06.2015.године.
Спроведен је поступак јавне набавке мале вредности од стране комисије у саставу : председник
Данијела Рис, заменик Дејана Пејовић, члан Бобан Рајковић, заменик Небојша Величковић
члан Тодоровић Зоран , заменик Александар ђокић а на основу Решења бр.67 од
23.01.2015.год.
Јавни позив за достављање понуда објављен је на сајту Нишке телевизије и на Порталу јавних
набавки .Задњи дан за достављање понуда је био 04.02.2015.до 12 часова а отварање је било
истог дана у 12.30 часова. У наведеном року Наручилац је примио
три понуде.
Неблаговремених понуда није било.
Благовремене понуде поднели су:
1.

-АГЕНЦИЈА ’’SYNOPSIS’’ из Ниша, заведена под бројем 93 од 03.02.2015.(12.40
час) са износом на месечном нивоу од 155.500,00 укупно до 30.06.2015.године
777. 500,00 динара , агенција није у систему пдв-а.

2.

-''НИНАМЕДИА КЛИПИНГ'' доо Нови Сад, заведена под бројем 97 од
04.02.2015.(10.00 час) са ценом услуге на месечном нивоу 33.000,00 без пдв-а а
39.600,00 са пдв-ом. Укупно до 30.06.2015.године 155.571,00 без пдв-а односно
186.685,2 динара са пдв-ом .

3.

–’’BLUEBERRY EVENT’’из Ниша заведена под бројем 98 од 04.02.2015.(11.20 час)
са ценом услуге на месечном нивоу 90.000,00 динара а укупно до 30.06.2015.године
540.000,00 динара, агенција није у систему пдв-а.

Комисија је детаљним разматрањем установила да су наведене понуде комплетне тј. садрже
сву тражену документацију. Комисија није разматрала референтну листу клијената-сарадника у
2014.г. понуђача, јер је конкурсном документацијом дефинисано да ће се узети у обзир уколико
два или више понуђача имају исту понуђену цену, што овде није случај.

Предлог комисије:
На основу изнетог , Комисија предлаже да ЈП ''Нишка телевизија'' у предметном поступку јавне
набавке мале вредности бр.01/2015 год.за јавну набавку услуга прес клипинг, по критеријуму
најниже цене уз испуњавање свих услова из конкурсне документације , закључи Уговор са
''НИНАМЕДИА КЛИПИНГ'' ДОО Нови Сад, ул. Војводе Мишића 9/1 на основу понуде
број 97 од 04.02.2015.године.

Комисија је радила у времену од 13.00 до 14.00 часова.у следећем саставу

председник Данијела Рис___________________,
заменик Дејана Пејовић____________________ ,
члан Бобан Рајковић________________________,
заменик Небојша Величковић________________,
члан Зоран Тодоровић _____________________,
заменик Александар ђокић_________________ .

У Нишу, 06.02.2015.

М.П.

