НАЗИВ НАРУЧИОЦА/ПОСЛОВНО ИМЕ
Основна школа “ Момчило Настасијевић“
Број:231/19-6
Датум: 23.10.2019
Горњи Милановац
Ул Иве Лоле Рибара бр.3
Тел 032/720 390
На основу члана 108. и 109. Закона о јавним набавкама, („Сл. Гласник РС бр. Бр.124/12; 14/15;
68/15) а у вези са чланом бр.39 Закона о јавним набавкама и Извештаја Комисије о стручној оцени
понуда бр.231/19-5 од 17.10.2019 године у поступку јавне набавке мале вредности извођење
наставе у природи и екскурзија за школску 2019/2020 године за потребе ОШ “Момчило
Настасијевић“ из Горњег Милановца, директор школе доноси:
ОДЛУКУ
1. Обуставља се поступак јавне набавке мале вредности услуга – извођење наставе у
природи и екскурзија бр.2/2019 за Партију бр.1
2. Додељује се уговор о јавној набавци услуга – у поступку јавне набавке мале вредности
бр.2/2019 - извођење наставе у природи и екскурзије за школску 2019/2020 годину:
 Партија бр.2 –једнодневна екскурзија за ученике првог разреда-„Cosmopolis“ doo –
Аранђеловац , ул. Ђурђевданска бр.1/10
 Партија бр.3- једнодневна екскурзија за ученике други разреда- „Cosmopolis“ doo –
Аранђеловац , ул. Ђурђевданска бр.1/10
 Партија бр.4 –једнодневна екскурзија за ученике трећег разреда-„Cosmopolis“ doo
–Аранђеловац , ул. Ђурђевданска бр.1/10
 Партија бр.5- једнодневна екскурзија за ученике четвртог разреда- „Cosmopolis“
doo –Аранђеловац , ул. Ђурђевданска бр.1/10
 Партија бр.6 –једнодневна екскурзија за ученике петог разреда-„Cosmopolis“ doo –
Аранђеловац , ул. Ђурђевданска бр.1/10
 Партија бр.7 – дводневна екскурзија за ученике шестог разреда-„Cosmopolis“ doo –
Аранђеловац , ул. Ђурђевданска бр.1/10
 Партија бр.8 – дводневна екскурзија за ученике седмог разреда-„Cosmopolis“ doo –
Аранђеловац , ул. Ђурђевданска бр.1/10
 Партија бр.9 – дводневна екскурзија за ученике осмог разреда-„Cosmopolis“ doo –
Аранђеловац , ул. Ђурђевданска бр.1/1
3. Са изабраним понуђачима закључиће се уговор на основу понуда датих по јавном позиву и
конкурсној документацији, када се стекну услови прописани за њено извођење.
4. Одбијају се понуде понуђача „Моја Travel“ доо Крагујевац, ул Карађорђева бр. 51 и ТА
„Лазена“ ПР Мирјана Кнежевић , Јежевица на основу члана 106. став 1 тачка 1 и 2. Закона о
јавним набавкама, („Сл. Гласник РС бр. Бр.124/12; 14/15; 68/15)

Образложење
Наручилац је дана 7.10.2019 године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке услуга
број: 231/19
Позив за подношење понуде и Конкурсна документација објављен је на Порталу јавних набавки
дана 8.10.2019 године.
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспеле су три благовремене понуде.
Комисија за јавну набавку је дана 16.10.2019 године, приступила отварању приспелих понуда и
истом сачинила Записник о отварању понуда бр.231/19-4 од 16.10.2019 године. Записник је
достављен свим понуђачима.
Понуђач „Cosmopolis“из Аранђеловца је дана 21.10.2019. године, поднела захтев за увид у
Конкурсну документацију других понуђача заведен под бројем 251/19.
Након увида у документацију понуђач „Cosmopolis“ из
Аранђеловца је приговорио на
документацију коју је доставила ТА“Лазена“ Јежевица, о чему је састављен Записник заведен под
бројем 252/19 од 22.10.2019 године.
Након техничке контроле, детаљног прегледа приспелих понуда, разматрања приговора понуђача
„Cosmopolis“ Аранђеловац , Комисија је сачинила Извештај о стручној оцени понуда бр.231/19-5
од 22.10.2019 године .
У извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће:
Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда број:
231/19-4 од 16.10.2019 године који је достављен понуђачима 21.10.2019 године. Комисија је
приступила стручној оцени понуда, датој у Извештају од 22.10.2019 године и предлажила
директору /одговорном лицу / наруциоца да данесе Одлуке као у диспозитиву.
Предмет јавне набавке је извођење наставе у природи и екскурзија ученика за школску 2019/2020
годину
Назив и ознака из општег речника набавки услуге организације путовања ОРН - 63516000
Предмет јавне набавке је обликован по партијама.
Партија 2 . екскурзија ученика 1. разреда цена са ПДВ –ом 1.475,00 динара по ученику
Партија 3. екскурзија ученика 2. разреда цена са ПДВ-ом 1.795,00 динара по ученику
Партија 4. екскурзија ученика 3. Разреда цена са ПДВ-ом 1.945,00 динара по ученику
Партија 5. екскурзија ученика 4. Разреда цена са ПДВ-омн 2.195,00 динара по ученику
Партија 6 . екскурзија ученика 5. разреда цена са ПДВ –ом 1.995,00 динара по ученику

Партија 7. екскурзија ученика 6. разреда цена са ПДВ-ом 8.745,00 динара по ученику
Партија 8. екскурзија ученика 7. Разреда цена са ПДВ-ом 8.745,00 динара по ученику
Партија 9. екскурзија ученика 8. Разреда цена са ПДВ-ом 6.975,00 динара по ученику
Процењена вредност јавне набавке је 3.000.000,00 динара без обрачунатог ПДВ са ПДВ-ом
3.600.000,00 динара.
Напомињемо да ће укупна процењена вредност јавне набавке бити утврђена по спроведеном
поступку изјашњавања од стране родитеља односно законских заступника и иста зависи од броја
ученика којима ће бити пружена услуга извођења екскурзија.
Укупан број приспелих благовремених понуда је три.
Понуде које су одбијене а на основу члана 106 став 1. Тачка 1и 2. Закона о јавним набавкама (
СЛ.гласник РС“ бр.124, 14/2015 и 68/2015):




Мирјана Кнежевић ПР ТА“Лазена“ Јежевица, Чачак, број понуде 242/19 од 14.10.2019
године. Понуда је одбијена због тога што приложени општи услови путовања нису важећи
односно нису усаглашени са изменама од 1.10.2019 године.;
„Моја Тravel“доо Крагујевац, ул. Карађорђева бр.51, број понуде број 245/19 од
16.10.2019.године. понуда је одбијена јер понуђач није доставио тражену документацију о
кадровском капацитету

Прихватљиве понуде


Понуда понуђача „Cosmopolis“ доо , Аранђеловац ул. Ђурђевданска 1/10 бр.246/19 од
16.10.2019 године, прихваћена је као исправна ,благовремена ,одговарајућа и прихватљива.

Упуство о правном средству:
Против ове одлуке понуђач може поднети Захтев за заштиту права у року од 5 (пет) дана од
дана објављиваља Одлуке о додели уговора на Порталу Управе за јавне набавке и на интернет
страни наручиоца. Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу сходно одредбама Закона о
јавним набавци. Копију Захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља
Републичкој комисији за заштиту права у поступку јавних набавки у складу са чланом 149.
Закона
Директор школе
_______________________
Драгана Никитовић
Доставити:
Понуђачима
Архиви

