ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

НАЗИВ НАРУЧИОЦА/ПОСЛОВНО ИМЕ
Основна школа „Свети Сава“
Адреса Немањина 27 б, 23300 Кикинда
Датум 14.03.2019.година
Број 610-101

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама, доносим
ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ (Извођење ексурзија и наставе у природи ученика у
школској 2018/2019. години)
РЕДНИ БРОЈ 01/2019

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу „Liberty travel“, са седиштем у Београду, ул. Обилићев венац 30.,
понуда дел.број: 610-79 од 05.03.2019. године – за партију 3 НАСТАВА У ПРИРОДИ УЧЕНИКА IV
разреда, (бр.понуде 378/19 од 28.02.2019.године).
УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу ЈП“Аутопревоз“, са седиштем у Кикинди, ул. Ђуре Јакшића бр.2-6 ,
понуда дел број:610-83 од 06.03.2019. године –за партија 1,2,4 и 5 ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА II,III, V и VI
разреда( бр. понуда 185,186,187,188 од 06.03.2019.године)
УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу TA „PROFFIS“ DOO, са седиштем у Суботици, ул. Димитрија
Туцовића бр.2 понуда број: 610-85 од 07.03.2018. године – за партију 6 ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА, VII и
VIII разреда (бр. понуда 5783 и 57841)
Образложење
Наручилац је дана 22.02.2019. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке број: 610-61.
Позив за подношење понуде објављен је на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца дана
27.02.2019. године.
Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда број: 610-99 од
07.03.2019. године, Комисија за јавну набавку (даље: Комисија) је приступила стручној оцени понуда, датој
у Извештају број 610-100 од 08.03.2019. године.
У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће:
1. Предмет и процењена вредност јавне набавке:
Предмет јавне набавке је Извођење ексурзија и наставе у природи ученика у школској 2018/2019. години.

Назив и ознака из општег речника набавки извођење ексурзија и наставе у природи у школској 2018/2019.
години.
63510000
55110000

Услуге путничких агенција и сличне услуге
Услуге хотелског смештаја

Предмет јавне набавке обликован је по партијама.
Партија 1- екскурзија ученика
Партија 2- екскурзија ученика
Партија 3- настава у природи
Партија 4- екскурзија ученика
Партија 5- екскурзија ученика
Партија 6- екскурзија ученика

II разреда (једнодневна)
III разреда (једнодневна)
IV разреда (шестодневна)
V разреда (једнодневна)
VI разреда (једнодневна)
VII и VIII разреда (дводневна)

Процењена вредност јавне набавке по партијама.
Партија 1 –
Партија 2 Партија 3 –
Партија 4 –
Партија 5 Партија 6 -

200.000,00 динара
200.000,00 динара
950.000,00 динара
130.000,00 динара
170.000,00 динара
850.000,00 динара

2. Подаци из плана набавки који се односе на предметну јавну набавку:
Редни број из плана набавки за 2019. годину:1.2.1, Предмет јавне набавке је: Извођење ексурзија и наставе у
природи ученика у школској 2018/2019. години; износ процењене вредности на годишњем нивоу
2.500,000.00 динара без ПДВ-а, врста поступка набавке: поступак ЈНМВ; оквирни датум покретања
поступка- фебруар 2019. година, оквирни датум закључења уговора- март 2019. година; оквирни датум
извршења уговора јун 2019. година; набавка се спроводи ради реализације екскурзија и наставе у природи
ученика предвиђена ГПРШ-ом за 2018/19. годину, начин утврђивања процењене вредности-анализом
рачуна из претходних година.
Процењена вредност из плана набавки је 2.500.000,00
4. Основни подаци о другом наручиоцу са којим се спроводи поступак јавне набавке:
_______/_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
(навести назив наручиоца/пословно име, адресу, интернет страницу).
5. У поступку јавне набавке учествовало је укупно 3 (три) понуђача:
* У поступку јавне набавке учествовао је 1 (један) понуђач за ПАРТИЈУ 3 – НАСТАВА У ПРИРОДИ
УЧЕНИКА IV РАЗРЕДА.
* У поступку јавне набавке учествовао је 1 (један) понуђач за – за ПАРТИЈЕ 1,2,4, и 5 за ЕКСКУРЗИЈА
УЧЕНИКА II, III, V,VI разреда.
* У поступку јавне набавке учествовао је 1 (један) понуђач за - ПАРТИЈУ 6 - ЕКСКУРЗИЈА УЧЕНИКА
VII и VIII разреда.

6. Основни подаци о понуђачима:
Партија 3 -НАСТАВА У ПРИРОДИ УЧЕНИКА IV разреда
Р.
Назив и седиште понуђача из
Назив и седиште понуђача/ шифра понуђача
бр.
групе понуђача
1. „Liberty travel“ doo, ул. Обилићев Венац бр. /
30 11000 Београд

Назив и седиште
подизвођача
/

7. Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда:
Понуда понуђача _________/________, са седиштем ______________/_____ , ул. _______________/______
бр.__________, одбијена је из разлога – ____________________________.Понуђена цена износи са ПДВ-ом
_________________ динара.
8. Критеријум за доделу уговора: Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.
9. Ранг листа прихватљивих понуда применом критеријума за доделу уговора:
Р. бр.
1.

Назив и седиште понуђача/шифра понуђача
„Liberty travel“ doo, ул. Обилићев Венац бр. 30 11000 Београд

Понуђена цена
/појединачна/ са ПДВ-ом
16.200,00

ПАРТИЈА БР.3
Комисија за јавну набавку констатује да је најповољнија понуда, за партију 3- настава у природи ученика IV разреда понуђача, „Liberty travel“ doo, ул. Обилићев Венац бр. 30 11000 Београд те предлаже наручиоцу
да њему додели уговор за ПАРТИЈУ бр.3
11. Подизвођач:
Понуђач је навео да ће набавку извршити уз помоћ подизвођача ___________/_________, са седиштем у
_________/___________, ул. __________/__________, бр. ___/_.
Део/делови уговора који/које ће подизвођач извршити:
_________________/________/______________________
ПАРТИЈА 1,2,4, и 5–ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА II, III, V, VI и VI разреда (једнодневне)
Р.
Назив и седиште понуђача/ шифра понуђача
бр.
1. ЈП „Аутопревоз“ Кикинда, ул.Ђуре Јакшића
бр.2-6, 23300 Кикинда

Назив и седиште понуђача из
групе понуђача
/

Назив и седиште
подизвођача
/

7а. Понуде које су -одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда:
Понуда понуђача _________/________, са седиштем ______________/_____ , ул. _______________/______
бр.__________, одбијена је из разлога – ____________________________.Понуђена цена износи са ПДВ-ом
_________________ динара.
8а. Критеријум за доделу уговора: Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.
9а. Ранг листа прихватљивих понуда применом критеријума за доделу уговора:

Р. бр.

1.

Назив и седиште понуђача/шифра
понуђача

ЈП „Аутопревоз“ Кикинда, ул.Ђуре
Јакшића бр.2-6, 23300 Кикинда

Понуђена цена/појединачна/ са ПДВ-ом по партијама
Партија 1 (екскурзија ученика II разреда)

2.450,00

Партија 2 (екскурзија ученика трећих
разреда)
Партија 4 (екскурзија ученика петих
разреда)
Партија 5 (ексурзија ученика шестих раз

2.600,00
2.250,00
2.600,00

10а. Понуђач којем се додељује уговор:
ПАРТИЈА 1,2,4 и 5
Комисија за јавну набавку констатује да је најповољнија понуда, за партију 1,2,4 и 5– једнодневне
екскурзије ученика II, III,IV и VI разреда, понуђача ЈП „Аутопревоз“ Кикинда, ул.Ђуре Јакшића бр.2-6,
23300 Кикинда те предлаже наручиоцу да њему додели уговоре за наведене партије.
11а. Подизвођач:
Понуђач је навео да ће набавку извршити уз помоћ подизвођача ___________/_________, са седиштем у
_________/___________, ул. __________/__________, бр. ___/_.
Део/делови уговора који/које ће подизвођач извршити:
_________________________/______________________
ПАРТИЈА 6–ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА VII и VIII разреда (дводневна)
Р.
Назив и седиште понуђача из
Назив и седиште понуђача/ шифра понуђача
бр.
групе понуђача
TA
„PROFFIS“
DOO,
ул.
Димитрија
Туцовића
1.
/

Назив и седиште
подизвођача

бр.2, 24 000 Суботица

7б. Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда:
Понуда понуђача _________/________, са седиштем ______________/_____ , ул. _______________/______
бр.__________, одбијена је из разлога – ____________________________.Понуђена цена износи са ПДВ-ом
_________________ динара.
8б. Критеријум за доделу уговора: Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.
9б. Ранг листа прихватљивих понуда применом критеријума за доделу уговора:

Р. бр. Назив и седиште понуђача/шифра понуђача
1.

TA „PROFFIS“ DOO, ул. Димитрија Туцовића бр.2,
24 000 Суботица

10б. Понуђач којем се додељује уговор:
ПАРТИЈА БР.6

Понуђена цена /појединачна/
Партија 6 (екскурз. ученика седмих и
осмих разреда-дводневна)

6.990,00

Комисија за јавну набавку констатује да је најповољнија понуда, за партију 6- дводневна ексурзија VII и
VIII разреда, понуђача TA „PROFFIS“ DOO, Димитрија Туцовића бр. 2, 24000 Суботица те предлаже
наручиоцу да њему додели уговор за партију бр 6.
11б. Подизвођач:
Понуђач је навео да ће набавку извршити уз помоћ подизвођача ___________/_________, са седиштем у
_________/___________, ул. __________/__________, бр. ___/_.
Део/делови уговора који/које ће подизвођач извршити:
_________________________/______________________

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за
заштиту права у року од пет дана од дана
објављивања одлуке на Порталу јавних набавки и
интернет страници наручиоца.

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ
Директор
ОШ“Свети Сава“Кикинда
Витомир Радак

