На основу члана 108. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.
124/12, 14/15, 68/15) а у вези са чланом 39. Закона о јавним набавкама и усвојеног
Извештаја Комисије о стручној оцени понуда бр. 1145 од 27.11.2018. године у поступку
јавне набавке мале вредности за подношење понуда за јавну набавку услуга
ОРГАНИЗОВАЊА ЕКСКУРЗИЈА ЗА УЧЕНИКЕ ТРГОВАЧКЕ ШКОЛЕ ИЗ
БЕОГРАДА, директор Трговачке школе из Београда, ул. Хиландарска бр.1, доноси

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
којом уговор за набавку услуга организације екскурзије за ученике (Београд –
Будимпешта – Сент Андреја – Београд), додељује понуђачу FANTAST TOURIST“
DOO, Јеврејска 8, Нови Сад.
Образложење
Одлука наручиоца о додели уговора је донета након спроведеног поступка јавне
набавке мале вредности за достављање понуда за набавку услуга ОРГАНИЗОВАЊА
ЕКСКУРЗИЈА ЗА УЧЕНИКЕ ТРГОВАЧКЕ ШКОЛЕ ИЗ БЕОГРАДА.
Број јавне набавке је 1.2.3.
Предмет јавне набавке је набавка услуга организовања екскурзија и иста је предвиђена
у Финансијском плану и Плану јавних набавки наручиоца за 2018.г.
Предмет јавне набавке је услуга организације екскурзије за ученике школе (Београд –
Будимпешта – Сент Андреја – Београд)
Предметна набавка је дефинисана у Општем речнику набавке на позицији услуге
извођења екскурзија за ученике - (ознака 63516000).
Укупна вредност јавне набавке у предметном поступку како наручилац процењује и
очекује је око 2.520.000,00 динара без пдв за период од 01.04.2019.до
30.04.2019.године.
Поступак отварања понуда вођен је дана 26.11.2018.године са почетком у 16.30 сати у
просторијама Трговачке школе ,Београд, Хиландарска бр.1.
Отварање понуда спровела је Комисија наручиоца у следећем саставу:
1. Зорица Костић, председник комисије
2. Станко Грујичић,члан
3. Милош Кукуљ, дипл.правник,сертификовани службеник за јавне набавке
Поступку отварања понуда присуствовао је доле наведени представници понуђача
који су поднели пуномоћја:
Понуђач

Представник

Пуномоћје

1. „BARCINO TOURS“ DOO

Маја Младеновић

26.11.2018.

Поступку отварања понуда присуствовао је и секретар школе Љубица Минић, секретар
школе.
Комисија је у поступку отварања понуда констатовала је да су благовремено пристигле
понуде следећих понуђача:
Бр. под којим је понуда
Заведена

Назив или шифра понуђача

Датум пријема

Сат

1. 2-5/292

„FANTAST TOURIST“ DOO

26.11.2018. у 09,30

2. 2-5/293

„BARCINO TOURS“ DOO

26.11.2018. у 11,20

3. 2-5/292

„СП ЛАСТА“ АД

26.11.2018. у 11,53

Неблаговремених понуда у предметној јавној набавци није било.
Назив или шифра понуђача, број под којим је понуда заведена и цене из понуде и
евентуални други подаци о понуди (уноси се за сваког понуђача посебно) :
1.УСЛОВИ ИЗ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧА : „FANTAST TOURIST“ DOO ,Јеврејска 8,
Нови Сад
ПОНУЂЕНА ЦЕНА:
Укупна цена понуде без ПДВ-а

динара

без

Укупна цена понуде са урачунатим
износом ПДВ

2.390.640,00
динара
износом ПДВ

са

Јединична цена по ученику без ПДВ

11.858,33 динара без износа
ПДВ,

Јединична цена по ученику са ПДВ

14.230,00
динара
износом ПДВ

Рок и начин плаћања
Важност понуде

Време извођења екскурзија

1.992.199,44
износа ПДВ,

са

до 20 дана од дана пријема
фактуре
120 дана од дана отварања
понуда

09-11.04.2019.

2.УСЛОВИ ИЗ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧА : „BARCINO TOURS“ DOO, Београдска 8,
Врњачка Бања са подизвођачем „Olimpyc T&C“ doo, Ниш
ПОНУЂЕНА ЦЕНА:
Укупна цена понуде без ПДВ-а

динара

без

Укупна цена понуде са урачунатим
износом ПДВ

2.141.160,00
динара
износом ПДВ

са

Јединична цена по ученику без ПДВ

12.745,00 динара без износа
ПДВ,

Јединична цена по ученику са ПДВ

12.745,00
динара
износом ПДВ

Рок и начин плаћања
Важност понуде

Време извођења екскурзија

2.141.160,00
износа ПДВ,

са

до 45 дана од дана пријема
фактуре
120 дана од дана отварања
понуда
Април 2019.г.

3.УСЛОВИ ИЗ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧА: „СП ЛАСТА“ АД, Аутопут Београд – Ниш
бр.4, Београд

ПОНУЂЕНА ЦЕНА:
Укупна цена понуде без ПДВ-а

динара

без

Укупна цена понуде са урачунатим
износом ПДВ

2.600.640,00
динара
износом ПДВ

са

Јединична цена по ученику без ПДВ

14.225,88 динара без износа
ПДВ,

Јединична цена по ученику са ПДВ

15.480,00
динара
износом ПДВ

Рок и начин плаћања
Важност понуде

Време извођења екскурзија

2.389.947,80
износа ПДВ,

са

до 45 дана од дана пријема
фактуре
360 дана од дана отварања
понуда

14.-16.04.2019.г.

Критеријум за избор најприхватљивије понуде је критеријум НАЈНИЖЕ
ПОНУЂЕНА ЦЕНА.
Ценећи достављене благовремене понуде понуђача Комисија наручиоца је одбила као
беприхватљиву понуду понуђача „BARCINO TOURS“ DOO, Београдска 8, Врљачка
Бања са подизвођачем „Olimpyc T&C“ doo, Ниш из разлога што исти није испунио
захтевани технички капацитет (додатни услов утврђен у конкурсној документацији
наручиоца) јер исти у оквиру своје понуде није доставио доказ о располагању 5
аутобуса не старијих од 5 година од дана објављивања позива за подношење понуда у
предметном поступку јавне набавке.
Комисија наручиоца је оценила као прихватљиве понуде понуђача FANTAST
TOURIST“ DOO, Јеврејска 8, Нови Сад и понуђача „СП ЛАСТА“ АД, Аутопут Београд
– Ниш бр.4, Београд .
У предметној јавној набавци сходно горе наведеном критеријуму , на предлог
Комисије Директор је донео одлуку о додели уговора за набавку услуга организације
екскурзије за ученике којом уговор у предметној јавној набавци додељује понуђачу
FANTAST TOURIST“ DOO, Јеврејска 8, Нови Сад који је понудио најнижу цену.

На основу изнетог, а на основу предлога Комисије наручиоца донета је одлука као у
диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове Одлуке може се поднети Захтев за заштиту
права у року од 5 (пет) дана од дана објаве Одлуке о додели уговора на порталу Управе
за јавне набавке .
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу . Копија Захтева за заштиту права
подносилац истовремено доставља Комисији за заштиту права.
Обавештење о закљученом уговору у предметној јавној набавци наручилац ће објавити
на Порталу Управе за јавне набавке и интернет страници наручиоца.

ДИРЕКТОР ТРГОВАЧКЕ ШКОЛЕ
Мира Лекић
Доставити:
-секретару школе
-архиви

