Наручилац : Прва основна школа краља Петра II Ужице
Ул Димитрија Туцовића 171, 31 ооо Ужице
ЈН број 3/2018, партија број 1,6,7,8,9 и 10-поновни поступак
Дел.број одлуке: 02-804
Датум: 28.11.2018. године
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( СЛ. Гласник број 124/2012, 14/2015 I 68/2015 ) и
Извештаја о стручној оцени за јавну набавку услуге извођења наставе у природи , екскурзија и излета за
ученике Прве основне школе краља Петра II Ужице дел.број 02- 803 од 28.11.2018. године директор
наручиоца доноси

Одлуку о додели уговора
у поступку јавне набавке за набавку услуга извођења наставе у природи , екскурзија и
излета ЈН број 3/2018 партија број 1,6,7,8,9 и 10-поновни поступак
Додељује се уговор о јавној набавци за извођење наставе у природи , екскурзија и излета ОРН 92000000 –
услуге у областима рекреације, културе и спорта; 5500000-услуге хотела, ресторана и и трговине на мало ;
63516000- услуге организације путовања ЈН број 3/2018 партија број 1,6,7,8,9 и 10-поновни поступак:
1. Партија 1 услуге извођења излета за полазнике припремног предшколског програма у Београд
понуђачу „Сим Турс“д.о.о. Ужице ,Димитрија Туцовића 36/II, са најнижом понуђеном ценом од 2.333,33
динара без ПДВ-а, односно са најнижом укупно плативом ценом у износу од 2.400,00 динара ( са ПДВ ) по
ученику;
2. Партија 7 услуге извођења дводневне екскурзије за ученике шестог разреда :дестинација: УжицеТопола Опленац(црква)-Смедерево-Смедервска тврђава- Виминацијум- Сребрно језеро-Ресавска пећина—
манстир Манасија- Велики Бук-Крагујевац (природњачки музеј)-Ужице понуђачу Туристичка агенција „Асупертурс“ Чачак Улица хајдук Вељкова 1 са најнижом понуђеном ценом од 7.991,25 динаеа без ПДВ-а,
односно са најнижом укупно плативом ценом у износу од 8.150,00 динара ( са ПДВ ) по ученику;
3. Партија 8 услуге извођења дводневне екскурзије за ученике седмог разреда :дестинација: УжицеОпленац(обавезна посета цркви на Опленцу)-Крагујевац (Шумарице, природњачки музеј-МФ)Ниш(обилазак трвђаве и ноћење)-Чегар, Ћеле кула-Медијана , Црвени крст-Свилајнац(Посета
дина
парку—Ужице понуђачу Туристичка агенција „А-супертурс“ Чачак Улица хајдук Вељкова 1 са најнижом
понуђеном ценом од 7.732,48 динара без ПДВ-а, односно са најнижом укупно плативом ценом у износу од
7.890,00 динара ( са ПДВ ) по ученику;
4. Партија 9 услуге извођења дводневне екскурзије за ученике осмог разреда :дестинација :УжицеВаљево- Фрушка гора-манастир Хопово (Крушедол)- Стражилово- Сремски Карловци (кућа Бранка
Радичевића)- Нови Сад- Петроварадин- слободно време – вечера-дискотека-ноћење- -Нови Сад
(Природњачки музе и градски трг)-Зрењанин-Идвор(кућа Михаила Пупина)-Ковачица-Ужице понуђачу
Туристичка агенција „Космополис“д.о.о. Аранђеловац, Улица књаза Милоша 182, са најнижом понуђеном
ценом од 6.605,00 динара без ПДВ-а, односно са најнижом укупно плативом ценом у износу од 6.705,00
динара ( са ПДВ ) по ученику.
5. Партија 10 услуге извођења излета за ученике ИО Стапари и ИО Качер у Јагодину понуђачу
Туристичка агенција „Космополис“д.о.о. Аранђеловац, Улица књаза Милоша 182, са најнижом понуђеном
ценом од 2.367,50 динара без ПДВ-а, односно са најнижом укупно плативом ценом у износу од 2.415,00
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 одлуке.

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 1-5 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 3/2018 партија број 1,6,7,8,9 и 10-поновни поступак.
Захтев за заштиту права уложен од стране понуђача на било коју партију из става 1 тачке 1-5 ове Одлуке
не задржава даље поступање по осталим партијама на које није уложен такав захтев.
Образложење
Одлуком број 02-746/1/3 од 05.11.2018. године, наручилац Прва основна школа краља Петра II Ужице
покренула је поступак јавне набавке услуга за извођење наставе у природи , екскурзија и излета за
полазнике припремног предшколског програма и ученике од првог до осмог разреда и излета за ученике
ИО Стапари ИО Качер ОРН 92000000- услуге у областима рекреације, културе и спорта; 5500000-услуге
хотела, ресторана;63516000- услуге организације путовања – врста поступка Јавна набавка бр.3/2018
обликована у 10 партија- поновни поступак за партије број 1,6,7,8,9 и 10.
Јавна набавка спроведена је у поступку јавне набавке –отворени поступак по позиву упућеном понуђачима
који је објављен на порталу управе за јавне набавке дана 07.11.2018. године и на интернет страници
наручиоца www.prvaskola.com. Наручилац је у року за подношење понуда мењао конкурсну документацију
што је условило продужење рока за подношење понуда.
Поступак отварања понуда вођен је у просторијама наручиоца , који се налазе на адреси Ужице, Улица
Димитрија Туцовића 171, дана 21.11.2018. године од стране Комисије за јавну набавку
формиране
решењем Директора Школе број 02-746/2 дана 05.11.2018 године .
У остављеном року из конкурсне документације за достављање понуда , до дана 21.11.2018. године до 1200
пристигле су 3 понуде.
Комисија за јавне набавке је после отварања понуда спровела стручно оцењивање понуда и о томе
саставила извештај.
У Извештају о стручној оцени понуда број 02- 803 од 28.11.2018. године Комисија за јавне набавке је
констатовала следеће:

1. Предмет јавне набавке
Врста предмета јавне набавке : извођење наставе у природи , екскурзија и излета за ученике Прве основне
школе краља Петра II Ужице ОРН 92000000 - услуге у областима рекреације, културе и спорта; 5500000услуге хотела и ресторана и 63516000 услуге организације путовања
Јавна набавка је обликована у 10 партија а поступак је поновљен за:
Партија 1: Услуге извођења
излета
за полазнике припремног предшколског програмадестинација:Београд
Партија 6: Услуге извођења дводневне екскурзије за ученике петог разреда –дестинација: УжицеКадињача,-Соко град- Тршић-Бања Ковиљача-Ваљево-Бранковина-Бања Врујци-Дивчибаре-ЈежевицаУжице
Партија 7 : Услуге извођења дводневне екскурзије за ученике шестог разреда- дестинација: : УжицеТопола Опленац (црква) –Радовањски луг (рецитал)-Смедерево-Смедеревска тврђава- ВиминацијумСребрно језеро-Ресавска пећина—манстир Манасија- Велики бук- Крагујевац (природњачки музејШумарице)-Ужице.
Партија 8: Услуге извођења дводневне екскурзије за ученике седмог разреда –дестинација: УжицеОпленац(обавезна посета цркви на Опленцу)- Крагујевац (Шумарице-Природњачки музеј-МФ)-Ниш

(обилазак тврђаве и и ноћење )-Чегар.Ћеле кула-Медијана, Црвени крст-Свилајнац(посета дино парку)Јагодина(посета зоо врту и Музеју воштаних фигура)-Ужице
Партија 9: Услуге извођења дводневне екскурзије за ученике осмог разреда –дестинација: УжицеВаљево(одмор)- Фрушка гора-манастир Хопово (Крушендол)- Стражилово-Сремски Карловци
(гимназија,кућа Б.Радичевића) - Нови Сад- Петроварадин-слободно време-вечера-дискотека-ноћењеНови Сад (Природњачки музеј,матица српска,градски трг)-Зрењанин-Идвор (кућа Михаила Пупина)Ковачица-Ужице.
Партија 10: Услуге извођења излета за ученике ИО Стапари и ИО Качер –дестинација: Ужице- ИО КачерИО Стапари- Јагодина – ИО Качер-ИО Стапари

2.Процењена вредност јавне набавке
Укупна процењена вредност јавне набавке из плана набавки је 12.000.000,00 без ПДВ.
Процењена вредност без ПДВ-а по партијама:
партија 1- 126.643,00; партија 6 –559.321,00; партија 7 –936.027,00 ; партија 8 –967.506,00; партија 91.217.560,00 и партија 10- 102.000,00 ( све без ПДВ-а)

Напомињемо да ће укупна процењена вредност јавне набавке, као и процењена вредност партија бити
утврђена по спроведеном поступку изјашњавања од стране родитеља и иста зависи од броја ученика
корисника агенцијске услуге.
3.Основни подаци о понуђачима
У поступку је учествовало 3 понуђача и то:

Број

1.
2.
3.

Назив
понуђача

„Комсомополис“д.о.о.
Аранђеловац,књаза Милоша
182
„А супертурс“ Чачак, Хајдук
Вељкова 1

Дел.бр.
наручиоца

Датум и час
пријема

02-1442

20.11.2018.,9,15

02-1723

„Сим Турс“ д.о.о.
02-1724
Ужице,Димитрија Туцовића 36/II

22.11.2018.
године,8,45
22.11.2018.
године, у
11,30

Дел.бр.
понуђача

Партије за које
конкурише

1,6,8,9 и 10
7и8
1,6,9 и 10

4.Подаци о одбијеним понудама
Укупно је поднето 3 понуде
4.1.

Називи понуђача чије су понуде одбијене , разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих

понуда:

4.1.1.Понуда понуђача Космополис“д.о.о. Аранђеловац,заведена код наручиоца под бројем 021442 дана 20.11.2018.године се одбија као неодговарајућа за партију 6 због тога што је овај
понуђач за партију 6 понудио термин који не одговара термину за извођење екскурзије за ученике
петог разреда , односно техничкој спецификацији наведеној за ову партију на страни 5 конкурсне
документације: тражено је мај 2019.године(субота полазак недеља повратак), а понуђач је понудио:
3/4 мај 2019.године што је по календару петак-полазак , субота повратак.
Понуда
понуђача“Сим Турс“д.о.о.Ужице,заведена код наручиоца под бројем 02-1724 дана
22.11.2018.године се одбија као неодговарајућа за партију 6 због тога што је овај понуђач за
партију 6 понудио термин који не одговара термину за извођење екскурзије за ученике петог
разреда , односно техничкој спецификацији наведеној за ову партију на страни 5 конкурсне
документације: тражено је мај 2019.године(субота полазак недеља повратак), а понуђач је понудио:
3/4 мај 2019.године што је по календару петак полазак ,субота повратак..
-Понуђене цене понуђача Космополис“д.о.о. Аранђеловац
-за партију 6 без ПДВ 6.278,33 дин са ПДВ 6.395,00 динара;
Понуђене цене понуђача“Сим Турс“д.о.о.Ужице
за партију 6 без ПДВ 5.863,36 дин са ПДВ 5.950,00 динара;

5.Критеријум за оцењивање понуде
Критеријум за избор најповољније понуде у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена

6.Ранг листа понуђача
6.1.Партија број 1 – излет за полазнике припремног предшколског програма у Београд
Комисија је примила две понуде и то:
Р.
бр

1.

2.

Дел.бр.
наручиоца

Укупна цена по
ученику без ПДВ

Укупна цена по
ученику са ПДВ

02-1442

2.345,83

2.415,00

02-1724

2.333,33

2.400,00

Назив понуђача

Комсомополит“д.о.о.
Аранђеловац,књаза
Милоша 182
„Сим Турс“ д.о.о.
Ужице,Димитрија
Туцовића 36/II

6.2.Партија број 6 – Услуге извођења дводневне екскурзије за ученике петог разреда –дестинација:
Ужице- Кадињача,-Соко град- Тршић-Бања Ковиљача-Ваљево-Бранковина-Бања Врујци-ДивчибареЈежевица-Ужице
Комисија је примила 2 понуде и обе су неприхватљиве јер су неодговарајуће
6.3.Партија број 7 Услуге извођења дводневне екскурзије за ученике шестог разреда- дестинација: :
Ужице- Топола Опленац (црква) –Радовањски луг (рецитал)-Смедерево-Смедеревска тврђаваВиминацијум- Сребрно језеро-Ресавска пећина—манстир
Манасија- Велики бук- Крагујевац
(природњачки музеј-Шумарице)-Ужице.

За партију број 7 Комисија је примила само 1 понуду која је прихватљива то:
Р.бр

1.

Назив понуђача

Дел.бр.
наручиоца

Укупна цена
по ученику без
ПДВ

Укупна цена по
ученику са ПДВ

"А супертурс“ Чачак

02-1723

7.991,25

8.150,00

6.4.Партија број 8 Услуге извођења дводневне екскурзије за ученике седмог разреда –дестинација:
Ужице- Опленац(обавезна посета цркви на Опленцу)- Крагујевац (Шумарице-Природњачки музеј-МФ)Ниш (обилазак тврђаве и и ноћење )-Чегар.Ћеле кула-Медијана, Црвени крст-Свилајнац(посета дино
парку)-Јагодина(посета зоо врту и Музеју воштаних фигура)-Ужице
За партију број 8 Комисија је примила 2 понуде и обе су прихватљиве и то:

Р.
бр

1.

2.

Дел.бр.
наручиоца

Укупна цена по
ученику без ПДВ

Укупна цена по
ученику са ПДВ

02-1442

8.031,67

8.165,00

02-1723

7.732,48

7.890,00

Назив понуђача

Комсомополис“д.о.о.
Аранђеловац,књаза
Милоша 182
А супертурс“ Чачак,
Хајдук Вељкова 1

6.5.Партија 9 – Услуге извођења дводневне екскурзије за ученике осмог разреда –дестинација: УжицеВаљево(одмор)- Фрушка гора-манастир Хопово (Крушендол)- Стражилово-Сремски Карловци
(гимназија,кућа Б.Радичевића) - Нови Сад- Петроварадин-слободно време-вечера-дискотека-ноћењеНови Сад (Природњачки музеј,матица српска,градски трг)-Зрењанин-Идвор (кућа Михаила Пупина)Ковачица-Ужице.
За партију број 9 Комисија је примила 2 понуде и обе су прихватљиве и то:
Р.
бр

1.

2.

Дел.бр.
наручиоца

Укупна цена по
ученику без ПДВ

Укупна цена по
ученику са ПДВ

02-1442

6.605,00

6.705,00

02-1724

6.683,38

6.800,00

Назив понуђача

Комсомополис“д.о.о.
Аранђеловац,књаза
Милоша 182
„Сим Турс“ д.о.о.
Ужице,Димитрија
Туцовића 36/II

6.6. Партија број 10 – Услуге извођења излета за ученике ИО Стапари и ИО Качер –дестинација: УжицеИО Качер-ИО Стапари- Јагодина – ИО Качер-ИО Стапари
За партију број 10 Комисија је примила 2 прихватљиве понуде и то:
Р.
бр

1.

2.

Дел.бр.
наручиоца

Укупна цена по
ученику без ПДВ

Укупна цена по
ученику са ПДВ

02-1442

2.367,50

2.415,00

02-1724

2.637,52

2.700,00

Назив понуђача

Комсомополис“д.о.о.
Аранђеловац,књаза
Милоша 182
„Сим Турс“ д.о.о.
Ужице,Димитрија
Туцовића 36/II

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:
-за партију 1 понуда понуђача „Сим Турс“,д.о.о.Ужице заведена код наручиоца под бројем 02-1724
-за партију 7 понуда понуђача ТА „А-супертурс“ Чачак, заведена код наручиоца под бројем 02-1723
-за партију 8 понуда понуђача А-супертурс“ Чачак, заведена код наручиоца под бројем 02-1723
-за партију 9 понуда понуђача „Космополис“ д.о.о.Аранђеловац, заведена код наручиоца под бројем 02-1442
-за партију 10 понуда понуђача „Космополис“ д.о.о.Аранђеловац, заведена код наручиоца под бројем 021442
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
Никола Бацетић с.р.

