На основу чл.108 Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС''број 124/12) Директор ЈП''Нишка
телевизија''Ниш дана 25.03.2014. доноси

О Д Л У К У
о избору најповољније понуде за јавну набавку мале вредности број 01/2014 а у вези
набавке евро премијум бензина БМБ 95 бр.485 од 25.03.2014.

Понуда НИС А.Д. Нови Сад , Народног фронта 12, број 452 од 17.03.2014. изабрана
је као повољна понуда, у отвореном поступку јавне набавке мале вредности број 01/2014
наручиоца ЈП''Нишка телевизија''Ниш спроведеном по јавном позиву објављеном на интернет
страници Нишке телевизије и Порталу јавних набавки 10.03.2014.године.
О б р а з л о ж е њ е
Наручилац ЈП ''Нишка телевизија'' Ниш ул.Војводе Мишића 50/1 спровела је
отворени поступак јавне набавке мале вредности бр.01/2014 а у вези набавке евро премијум
бензина БМБ 95 за годишње потребе Нишке телевизије.
Јавни позив за прикупљање понуда био је од 10.03.2014. до 20.03.2014. год. Поступак отварања
понуда је спроведен 20.03.2014. са почетком у 12.30.часова. Понуду је доставио само понуђач
НИС А.Д. Нови Сад, Народног фронта 12. Неблаговремених понуда није било.
Понуђач НИС А.Д. Нови Сад , доставио је понуду број 452 од 17.03.2014. на износ по литру на
дан 14.03.2014. на ауто путу 129,02 без пдв-а а 154,83 дин са пдв-ом; у граду Нишу 127,16 без
пдв-а а 152,59 са пдв-ом.
Процењена вредност према плану јавних набавки за 2014. год. је 1.000.000,00 дин . без пдв-а за
количину од 6.600 литара на годишњем нивоу.Испорука предметног горива је периодична у
року од 12 месеци колико је и трајање уговора.
Комисија је детаљним разматрањем установила, у предметном поступку јавне
набавке мале вредности број 01/2014 г. за набавку евро премијум бензина БМБ 95 за потребе
Нишке телевизије, по критеријуму најниже цене уз испуњење свих услова из конкурсне
документације и донела одлуку да закључи Уговор са понуђачем НИС А.Д.Нови Сад, Народног
фронта број 12.
Одлуку доставити у року од три дана од дана њеног доношења.
Против ове одлуке може се поднети захтев за заштиту права у року од 8 дана од дана њеног
пријема.
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