На основу чл.108 Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС''број 124/12) Директор
ЈП''Нишка телевизија''Ниш, дана 06.02.2015. доноси
ОДЛУКУ
о избору најповољније понуде за јавну набавку мале вредности број 01/2015 а у
вези набавке услуга прес клипинга до 30.06.2015.
Понуда ''Нинамедиа клипинг''доо Нови Сад ,Војводе Мишића 9/1, заведена под
бројем 97 од 04.02.2015. изабрана је као најповољнија понуда, у отвореном поступку
јавне набавке мале вредности број 01/2015. наручиоца ЈП''Нишка телевизија''Ниш
спроведеном по јавном позиву објављеном на интернет страници Нишке телевизије и
Порталу јавних набавки.
Образложење
Наручилац ЈП ''Нишка телевизија'' Ниш ул.Војводе Мишића 50/1 спровела је
отворени поступак јавне набавке мале вредности бр.01/2015 а у вези набавке услуга
прес клипинг до 30.06.2015.године.
Поступак отварања понуда је спроведен 04.02.2015. са почетком у 12.30.часова.
Понуду су доставили следећи понуђачи:
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.
Процењена вредност према Плану јавних набавки за 2015 годину до 30.06.2015. је
1.000.000,00 динара без пдв-а.
Комисија је детаљним разматрањем установила, у предметном поступку јавне
набавке мале вредности број 01/2015 г. за набавку услуга - прес клипинг за потребе
Нишке телевизије, по критеријуму најниже цене уз испуњење свих услова из конкурсне
документације и на основу Извештаја о стручној оцени понуда бр.105 од 06.02.2015,
ЈП''Нишка телевизија'' је донела одлуку да закључи Уговор са понуђачем
''НИНАМЕДИА КЛИПИНГ''доо Нови Сад, као у диспозитиву овог решења.
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.
Директор ЈП''Нишка телевизија''
М.П.

Бобан Рајковић

ЈП''Нишка телевизија''Ниш
Војводе Мишића 50/1
Мат.број: 17427458
Број : 514 од 02.04.2014.
На основу одредби чл.116.Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС бр 124/2012)доносим
ПБАВЕШТЕОЕ П ЗАКЉУЧЕНПМ УГПВПРУ
У поступку јавне набавкe мале вредности број 01/2014 за набавку евро премијум БМБ 95

Наручилац: ЈП''Нишка телевизија'' Ниш , Војводе Мишића 50/1 Ниш, http://www.ntv.rs
Врста наручиоца: Јавно предузеће
Предмет јавне набавке мале вредности је добро- евро премијум бензин БМБ 95, у општем
речнику за јавне набавке бензин : 09132000
Уговор закључен са: НИС А.Д.Нови Сад , Народног фронта 12.
Уговорена вредност: дефинисана је по јединици мере , литру предметног горива на дан
14.03.2014. - На ауто путу 129,02 без пдв-а 154,83 са пдв-ом ; - У Граду Нишу 127,16 без
пдв-а 152,59 са пдв-ом. Средња вредност 153,71 x 6.600 = 1.014.486,00 динара.
Процењена количина набавке предметног горива на годишњем нивоу је око 6.600 литара .
Планом јавних набавки планирана средства су 1.000.000,00 динара без пдв-а 1.200.000,00
динара са пдв-ом.
За доделу уговора примењен је критеријум најнижа цена уз испуњење свих тражених услова
конкурсном документацијом.
Број примљених понуда: једна (1)
Нема дела уговора који ће се извршити преко подизвођача.
Одлука о додели уговора број 485 донета је 25.03.2014.год.
Датум закључења уговора је 25.03.2014.
Основни подаци о добављачу: НИС А.Д. НОВИ САД НАРОДНОГ ФРОНТА 12.
ПИБ: 20084693
Испорука предметног горива је периодична преко дебитне картице у току 12 месеци колико је
трајање уговора.
Директор Бобан Рајковић

