Наручилац : Основна школа „Мито Игумановић“
Улица Светосавска 2, 31260 Косјерић
ЈНМВ број 1.2.3/2019
Деловодни број одлуке: 02-393
Датум: 27.12.2019. године
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15 ) и
Извештаја комисије о стручној оцени понуда за јавну набавку услуге организације путовања - извођења
екскурзије ученика од 1. до 8.разреда и наставе у природи ученика од 1. до 4.разреда Основне школе „Мито
Игумановић“ Косјерић деловодни број 02-379 од 23.12.2019. године директор наручиоца доноси
Одлуку о додели уговора
у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуге организације путовања - извођења
екскурзија и наставе у природи (ЈНМВ број 1.2.3/2019)
Додељује се уговор о јавној набавци за извођење екскурзије и наставе у природи 63516000 - услуге
организације путовања ЈНМВ број 1.2.3/2019, и то за:
1. Партију 1 (Услуга извођења једнодневне екскурзије ученика 1.разреда) - понуђачу „Интертурс“ д.о.о
Карађорђева 11, 15000 Шабац, са најнижом понуђеном ценом од 1.210,00 динара без ПДВ-а,
односно са најнижом укупно плативом ценом у износу од 1.210,00 динара (са ПДВ ) по ученику;
2. Партију 2 (Услуга извођења једнодневне екскурзије ученика 2.разреда) - понуђачу
Д.Т.У.Т.“Балканик“ д.о.о, Синђелићева 24, 14000 Ваљево са најнижом понуђеном ценом од
1.145,00 динара без ПДВ-а, односно са најнижом укупно плативом ценом у износу од 1.145,00 динара
(са ПДВ ) по ученику;
3. Партију 3 (Услуга извођења једнодневне екскурзије ученика 3.разреда) понуђачу
Д.Т.У.Т.“Балканик“ д.о.о, Синђелићева 24, 14000 Ваљево, са најнижом понуђеном ценом од
1.365,00 динара без ПДВ-а, односно са најнижом укупно плативом ценом у износу од 1.365,00
динара (са ПДВ ) по ученику;
4. Партију 4 (Услуга извођења једнодневне екскурзије ученика 4.разреда) - понуђачу „Интертурс“ д.о.о
Карађорђева 11, 15000 Шабац, са најнижом понуђеном ценом од 1.760,00 динара без ПДВ-а,
односно са најнижом укупно плативом ценом у износу од 1.760,00 динара (са ПДВ ) по ученику;
5. Партију 8 (Услуга извођења наставе у природи ученика 1.разреда) - понуђачу „Интертурс“ д.о.о
Карађорђева 11, 15000 Шабац, са најнижом понуђеном ценом од 11.840,00 динара без ПДВ-а,
односно са најнижом укупно плативом ценом у износу од 11.840,00 динара (са ПДВ ) по ученику;
6. Партију 9 (Услуга извођења наставе у природи ученика 2.разреда) - понуђачу „Интертурс“ д.о.о
Карађорђева 11, 15000 Шабац, са најнижом понуђеном ценом од 11.840,00 динара без ПДВ-а,
односно са најнижом укупно плативом ценом у износу од 11.840,00 динара (са ПДВ ) по ученику;
Укупна уговорена вредност за све партије из става 1 ове Одлуке биће утврђена по спроведеном поступку
изјашњавања од стране родитеља и иста зависи од броја ученика корисника агенцијске услуге.
Наручилац задржава право да обустави поступак јавне набавке и не закључи уговор ни са једним од понуђача
за поједину партију или за све партије које су наведене у ставу 1 тачка 1-6 ове Одлуке, из разлога
предвиђених у Упуству за реализацију екскурзије и наставе у природи у основној школи, које је донео
Министар просвете, науке и технолошког развоја а који се односе на потребан број ученика , односно писмену
сагласност родитеља за реализацију садржаја предвиђених Конкурсном документацијом за јавну набавку број
1.2.3/2019.
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Понуде свих понуђача које су поднете за партије 5., 6. и 7. се сагласно члану 107.став 1. Закона о јавним
набавкам одбијају као неприхватљиве из разлога што термини које су понудили за извођење екскурзија не
испуњавају услове тражене у техничким карактеристикама конкурсне документације.
Понуда понуђача „Интертурс“ из Шапца, за Партију 10. се одбија као неприхватљива из разлога што смештај
предвиђен понудом агенције не одговара траженом смештају из конкурсне документације.
Такође, понуде понуђача д.т.у.т „Балканик“ Ваљево, „Интертурс“ Шабац и „Национал травел“ д.о.о из
Ваљева, за Партију 11. се одбијају као неприхватљиве из разлога што термин који је агенција понудила за
извођење екскурзија не испуњава услове тражене у техничким карактеристикама конкурсне документације.
Захтев за заштиту права уложен од стране понуђача на било коју партију из става 1 тачке 1-6 ове Одлуке не
задржава даље поступање по осталим партијама на које није уложен такав захтев.
О б р а з л о ж е њ е:
Одлуком број 343/19 од 28.11.2019.године, наручилац Основна школа „Мито Игумановић“ Косјерић
покренула је поступак јавне набавке услуга организације путовања екскурзије ученика од 1. до 8.разреда и
наставе у природи ученика од 1. до 4. разреда (63516000- услуге организације путовања).
Врста поступка Јавна набавка мале вредности број 1.2.3/2019 обликована у 11 партија.
Јавна набавка спроведена је у поступку јавне набавке мале вредности по позиву за достављање понуда
упућеном понуђачима, који је објављен на порталу управе за јавне набавке дана 10.12.2019. године и на
интернет страници наручиоца www.migumanovic.edu.rs
Наручилац у року за подношење понуда није мењао конкурсну документацију, тако да није било потребно ни
продужење рока за подношење понуда.
Поступак отварања понуда вођен је у просторији библиотеке наручиоца, који се налазе на адреси Косјерић,
улица Светосавска 2, дана 20.12.2019. године са почетком у 9,00 часова - од стране Комисије за јавну набавку
формиране решењем директора школе број 344/19 дана 28.11.2019 године .
У остављеном року из конкурсне документације за достављање понуда, односно до дана 20.12.2019. године
до 8 часова и 30 минута, на адресу наручиоца пристигло је 6 понуда.
Комисија за јавне набавке је након спроведеног поступка отварања понуда, односно дана 26.12.2019.године
сагласно члану 93. Закона о јавним набавкама понуђачима упутила Захтев за додатним објашњењима, на који
су наручиоци у остављеном року и одговорили, те је комисија спровела стручно оцењивање понуда и о томе
сачинила извештај.
У Извештају о стручној оцени понуда број 02-392
констатовала следеће:

од 27.12.2019. године Комисија за јавне набавке је

1. Предмет јавне набавке
Врста предмета јавне набавке: Извођења екскурзија и наставе у природи ученика Основне школе „Мито
Игумановић“ Косјерић. Ознака предмета: ОРН 63516000 - услуге организације путовања.
Јавна набавка је обликована у 11 партија и то:
- Партија 1.
- Партија 2.
- Партија 3.

Услуга извођења екскурзијe ученика 1. разреда – једнодневна екскурзија;
Услуга извођења екскурзијe ученика 2. разреда – једнодневна екскурзија;
Услуга извођења екскурзијe ученика 3. разреда – једнодневна екскурзија;
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- Партија 4.
- Партија 5.
- Партија 6.
- Партија 7.
- Партија 8.
- Партија 9.
- Партија 10.
- Партија 11.

Услуга извођења екскурзијe ученика 4. разреда – једнодневна екскурзија;
Услуга извођења екскурзијe ученика 5. разреда – дводневна екскурзија;
Услуга извођења екскурзија ученика 6. и 7.разреда – дводневна екскурзија;
Услуга извођења екскурзија ученика 8. разреда – тродневна екскурзија
Услуга извођења наставе у природи ученика 1. разреда - 7 дана (6 ноћења)
Услуга извођења наставе у природи ученика 2. разреда - 7 дана (6 ноћења)
Услуга извођења наставе у природи ученика 3. разреда -7 дана (6 ноћења)
Услуга извођења наставе у природи ученика 4. разреда - 7 дана (6 ноћења)

2.Процењена вредност јавне набавке
Укупна процењена вредност јавне набавке из плана набавки је 4.734.650,00 динара без ПДВ.
3.Основни подаци о понуђачима
У поступку је учествовало 6 понуђача и то:

Број

1.

2.

3.

4.
5.
6.

Назив
понуђача

Дел.бр.
Датум и час
наручиоца
пријема

Спортско рекр.центар „Спорт
трим травел“ , Булевар Михајла 02-366
Пупина 10е, 11070 Нови Београд

17.12.2019.

За Партије 8. и 9.
12,29 часова
19.12.2019.

Д.Т.У.Т.„Балканик“д.о.о,
Синђелићева 24, 14000 Ваљево

02-369

Привредно друштво „Ваар
травел“ д.о.о, улица Бошка
Петровића 29, 32250 Ивањица

02-370

„Интертурс“ д.о.о, Карађорђева
11, 15000 Шабац

02-371

1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. и 11.
11,18 часова
19.12.2019.

1., 2., 3., 4., 5., 6. и 7.
11,42 часова
19.12.2019.

За свих 11. Партија
12,07 часова
20.12.2019.

„Национал травел“ д.о.о, Војводе
02-372
Мишића 14, 14000 Ваљево
„Рекреатива“д.о.о, Владе
Даниловића 1, 14000 Ваљево

Партије за које конкурише

1., 2., 3., 4., 8., 9. и 11.
8,06 часова
20.12.2019.

1., 2., 3., 4., 5., 6. и 7.

02-373
8,15 часова
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4.Подаци о одбијеним понудама

4.1.1. Понуде свих понуђача које су поднете за партије 5., 6. и 7. се одбијају као неприхватљиве
из разлога што термини које су понудили за извођење екскурзија не испуњавају услове тражене у
техничким карактеристикама конкурсне документације.
4.1.2. Понуда понуђача „Интертурс“ из Шапца, за Партију 10. се одбија као неприхватљива из
разлога што смештај предвиђен понудом агенције не одговара траженом смештају из конкурсне
документације.
4.1.3. Понуде понуђача д.т.у.т „Балканик“ Ваљево, „Интертурс“ Шабац и понуђача „Национал
травел“ д.о.о из Ваљева, за Партију 11. се одбијају као неприхватљиве из разлога што термини
које су агенције понудиле за извођење наставе у природи не испуњавају услове тражене у
техничким карактеристикама конкурсне документације.
5.Критеријум за оцењивање понуде
Критеријум за избор најповољније понуде у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена
6.Одговарајуће и прихватљиве понуде су:
Ранг листа понуђача:
6.1.Партија број 1 – Услуга извођења екскурзијe ученика 1. разреда – једнодневна екскурзија;
Комисија је примила 5 понуда, од којих су свих 5 пихватљиве и то;

Р.
бр
1.
2.
3.
4.
5.

Назив понуђача
Д.Т.У.Т.„Балканик“д.о.о,
Синђелићева 24, 14000 Ваљево
Привредно друштво „Ваар травел“
д.о.о, улица Бошка Петровића 29,
32250 Ивањица
„Интертурс“ д.о.о, Карађорђева 11,
15000 Шабац
„Национал травел“ д.о.о, Војводе
Мишића 14, 14000 Ваљево
„Рекреатива“д.о.о, Владе
Даниловића 1, 14000 Ваљево

Укупна цена по ученику без
ПДВ
1.345,00

Укупна цена по ученику са
ПДВ
1.345,00

2.250,00

2.250,00

1.210,00

1.210,00

1.350,00

1.350,00

1.400,00

1.400,00

6.2.Партија број 2 – Услуга извођења екскурзијe ученика 2. разреда – једнодневна екскурзија:
Комисија је примила 5 понуда од којих су све прихватљиве.
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Р.
бр
1.
2.
3.
4.
5.

Назив понуђача
Д.Т.У.Т.„Балканик“д.о.о,
Синђелићева 24, 14000 Ваљево
Привредно друштво „Ваар травел“
д.о.о, улица Бошка Петровића 29,
32250 Ивањица
„Интертурс“ д.о.о, Карађорђева 11,
15000 Шабац
„Национал травел“ д.о.о, Војводе
Мишића 14, 14000 Ваљево
„Рекреатива“д.о.о, Владе
Даниловића 1, 14000 Ваљево

Укупна цена по ученику без
ПДВ
1.145,00

Укупна цена по ученику са
ПДВ
1.145,00

1.850,00

1.850,00

2.200,00

2.200,00

2.100,00

2.100,00

2.300,00

2.300,00

6.3.Партија број 3 - Услуга извођења екскурзијe ученика 3. разреда – једнодневна екскурзија
Комисија је примила 5 понуда од којих су све прихватљиве.

Р.
бр
1.
2.
3.
4.
5.

Назив понуђача
Д.Т.У.Т.„Балканик“д.о.о,
Синђелићева 24, 14000 Ваљево
Привредно друштво „Ваар травел“
д.о.о, улица Бошка Петровића 29,
32250 Ивањица
„Интертурс“ д.о.о, Карађорђева 11,
15000 Шабац
„Национал травел“ д.о.о, Војводе
Мишића 14, 14000 Ваљево
„Рекреатива“д.о.о, Владе
Даниловића 1, 14000 Ваљево

Укупна цена по ученику без
ПДВ
1.365,00

Укупна цена по ученику са
ПДВ
1.365,00

2.280,00

2.280,00

1.400,00

1.400,00

1.550,00

1.550,00

1.600,00

1.600,00

6.4. Партија број 4 – Услуга извођења екскурзијe ученика 4. разреда – једнодневна екскурзија
Комисија је примила 5 понуда од којих су све прихватљиве.

Р.
бр
1.
2.
3.

Назив понуђача
Д.Т.У.Т.„Балканик“д.о.о,
Синђелићева 24, 14000 Ваљево
Привредно друштво „Ваар травел“
д.о.о, улица Бошка Петровића 29,
32250 Ивањица
„Интертурс“ д.о.о, Карађорђева 11,
15000 Шабац

Укупна цена по ученику без
ПДВ
1.790,00

Укупна цена по ученику са
ПДВ
1.790,00

2.295,00

2.295,00

1.760,00

1.760,00
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4.
5.

„Национал травел“ д.о.о, Војводе
Мишића 14, 14000 Ваљево
„Рекреатива“д.о.о, Владе
Даниловића 1, 14000 Ваљево

1.850,00

1.850,00

1.800,00

1.800,00

6.5. Партија број 8 – Услуга извођења наставе у природи ученика 1. разреда - 7 дана (6 ноћења)
Комисија је примила 4 понуде од којих су све прихватљиве.
Р.
бр
1.
2.
3.
4.

Назив понуђача
Д.Т.У.Т.„Балканик“д.о.о,
Синђелићева 24, 14000 Ваљево
Спортско рекр.центар „Спорт трим
травел“ , Булевар Михајла Пупина
10е, 11070 Нови Београд
„Интертурс“ д.о.о, Карађорђева 11,
15000 Шабац
„Национал травел“ д.о.о, Војводе
Мишића 14, 14000 Ваљево

Укупна цена по ученику без
ПДВ
12.835,00

Укупна цена по ученику са
ПДВ
12.835,00

12.890,00

12.890,00

11.840,00

11.840,00

14.850,00

14.850,00

6.6. Партија број 9 - Услуга извођења наставе у природи ученика 2. разреда - 7 дана (6 ноћења)
Комисија је примила 4 понуде од којих су све прихватљиве.

Р.
бр
1.
2.
3.
4.

Назив понуђача
Д.Т.У.Т.„Балканик“д.о.о,
Синђелићева 24, 14000 Ваљево
Спортско рекр.центар „Спорт трим
травел“ , Булевар Михајла Пупина
10е, 11070 Нови Београд
„Интертурс“ д.о.о, Карађорђева 11,
15000 Шабац
„Национал травел“ д.о.о, Војводе
Мишића 14, 14000 Ваљево

Укупна цена по ученику без
ПДВ
12.835,00

Укупна цена по ученику са
ПДВ
12.835,00

12.250,00

12.250,00

11.840,00

11.840,00

14.850,00

14.850,00

7. Понуђачи којима се додељује уговор
На основу стручне оцене понуда и увида у сву достављену документацију за доказивање испуњености
обавезних и допунских услова Комисија је у свом извештају констатовала да су најповољније понуде:
Партија 1: „Интертурс“ д.о.о Карађорђева 11, 15000 Шабац, на износ од 1.210,00 динара по ученику, за
Партију 1 - Организација и реализација екскурзије ученика првог разреда;
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Партија 2: Д.Т.У.Т.“Балканик“ д.о.о, Синђелићева 24, 14000 Ваљево на износ од 1.145,00 динара по
ученику, за Партију 2 - Организација и реализација екскурзије ученика другог разреда;
Партија 3: Д.Т.У.Т.“Балканик“ д.о.о, Синђелићева 24, 14000 Ваљево, на износ од 1.365,00 динара по
ученику, за Партију 3 - Организација и реализација екскурзије ученика трећег разреда;
Партија 4: „Интертурс“ д.о.о Карађорђева 11, 15000 Шабац на износ од 1.760,00 динара по ученику, за
Партију 4 - Организација и реализација екскурзије ученика четвртог разреда.
Партија 8: „Интертурс“ д.о.о Карађорђева 11, 15000 Шабац, на износ од 11.840,00 динара по ученику, за
Партију 8 - Организација и реализација наставе у природи ученика првог разреда.
Партија 9: „Интертурс“ д.о.о Карађорђева 11, 15000 Шабац на износ од 11.840,00 динара по ученику, за
Партију 9 - Организација и реализација наставе у природи ученика другог разреда.
и предлаже наручиоцу да се овим понуђачима додели уговор.
На основу претходно наведеног Извештаја Комисије за јавну набавку о стручној оцени понуда, Директор је
донео одлуку како гласи у ставу 1 диспозитива.
У складу са чланом 108. став 5. Закона о јавним набавкама Одлуку о додели уговора наручилац ће објавити
на порталу упаве за јавне набавке и на својој интенет страници у року од три дана од дана доношења.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права
наручиоцу а копију истовремено доставља републичкој комисији у року од 5 дана од дана објављивања исте
на порталу Управе за јавну набавку.
За наручиоца
Директор
Милован Јоксимовић с.р.
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