РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГИМНАЗИЈА
СМЕДЕРЕВО
Улица Слободе 3
Број: 1778
Датум: 02.10.2015.

На основу члана 108. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике
Србије“, број 124/2012, 13/2015 и 68/2015), чл. 62. Закона о основама система образовања и
васпитања («Службени гласник РС» бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013), и члана 66. Статута, в.д.
директора Гимназије у Смедереву, дана 02.10.2015. године, донео је
ОДЛУКУ
о додели Уговора
1. У јавној набавци мале вредности услуге број 03/2015 – извођење екскурзије ученика трећег
разреда за школску 2015/2016. годину, уговор се додељује понуђачу ГРАНД ТУРС ДОО НОВИ
САД, Железничка 23а, 21000 Нови Сад.
2. Уговорена вредост набавке износи 19.950,00 динара по ученику.
3. Средства из тачке 2. ове Одлуке реализоваће се из средстава родитеља ученика.
О б р а з л о ж е њ е:
Одлуком в.д. директора Гимназије у Смедереву дел. бр.1634 од 14.9.2015. године, покренут је
поступак јавне набавке услуге мале вредности број 03/2015 чији је предмет услуга извођења
екскурзије ученика трећег разреда за школску 2015/2016. годину.
Процењена вредност јавне набавке услуге мале вредности износи 4.000.000,00 динара без
пореза на додату вредност.
Средства за наведену јавну набавку реализоваће се из средстава родитеља ученика.
У складу са процењеном вредношћу, сходно члану 39. Закона о јавним набавкама ("Сл.
гласник РС" бр.124/12), покренут је поступак јавне набавке услуге мале вредности, број 03/2015 услуга извођења екскурзије ученика трећег разреда за школску 2015/2016. годину.
Благовремено, тј. до дана 30.9.2015. године до 1200 часова за јавну набавку услуге мале
вредности број 03/2015 – извођења екскурзије ученика трећег разреда за школску 2015/2016.
годину, понуду је доставило шест понуђача:
р.б.
1.

назив или шифра понуђача
ЗОРА ТУРС КОСТОЛАЦ

заводни број понуде, датум пријема
1749 од 29.9. 2015.године У 9,05 сати

2.

ФАНТАСТ ТУРИСТ НОВИ САД

1757 од 30.9. 2015.године у 10,04 сати

3.

1758 од 30.9. 2015.године у 10,04 сати

4.
5.

ГРАНД ТУРС ДОО НОВИ САД
СП „ЛАСТА“АД
МОНТЕСОЛ ТРАВЕЛ БЕОГРАД

1759 од 30.9. 2015.године у 11,20 сати
1762 од 30.9. 2015.године у 11,33 сати

6.

ВИП ТУРС ДОО СЕРВИС НИШ

1763од 30.9. 2015.године у 11,46 сати

Неблаговремених понуда није било.
У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала да је свих шест понуђача
дала одговарајуће и прихватљиве понуде са следећим елементима:

РБ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
.

НАЗИВ ПОНУЂАЧА
ЗОРА ТУРС КОСТОЛАЦ
ФАНТАСТ ТУРИСТ НОВИ САД
ГРАНД ТУРС ДОО НОВИ САД
СП „ЛАСТА“АД
МОНТЕСОЛ ТРАВЕЛ БЕОГРАД
ВИП ТУРС ДОО СЕРВИС НИШ

УКУПНА ЦЕНА ПО УЧЕНИКУ СА
СВИМ ТРОШКОВИМА
27.588,00 динара
22.570,00 динара
19.950,00 динара
23.400,00 динара
23.250,00 динара
20.490,00 динара

Критеријум за доделу уговора, у складу са чланом 85. став 1. тачка 2. Закона о јавним
набавкама, је «најнижа понуђена цена». Најнижу понуђену цену дао је
ГРАНД ТУРС ДОО
НОВИ САД са понуђеном ценом од
19.950,00, динара по ученику са урачунатим свим
трошковима.
Приликом отварања понуда Записником је
констатовано да образац понуде
ФАНТАСТ ТУРИСТА не садржи цену и имена и презимена водича, а образац понуде ВИП ТУРС
ДОО СЕРВИС НИШ не садржи имена и презимена водича. Наведене понуде се, по мишљењу
Комисије за отварање понуда, не могу одбити као неприхватљиве јер је ФАНТАСТ ТУРИСТ
унео цену у модел уговора, а имена водича се могу утврдити на основу приложених копија лиценци
туристичких водича и одговарујућих уговора. У документацији ВИП ТУРС ДОО СЕРВИС НИШ
такође постоје копије лиценци туристичких водича и одговарајући уговори из којих се могу
утврдити њихова имена и презимена. Овакав став Комисије заснован је на начелном ставу који је
Републичка комисија за заштиту права заузела на Општој седници одржаној дана 16.4.2014. године,
а који гласи: „ уколико поједини саставни делови понуде не садрже неки од података које је
понуђач био дужан да наведе у понуди у складу са захтевима наручиоца из конкурсне
документације, наручилац не може да одбије такву понуду због битних недоататака уколико је
тражени податак понуђач навео у неком другом делу понуде на основу чије садржине је наручилац
у могућности да утврди стварну садржину понуде у смислу одредбе члана 106. став 1. тачка 5.
Закона о јавним набавкама“
Комисија је предложила да директор донесе одлуку о додели уговора ГРАНД ТУРС ДОО
НОВИ САД, Нови Сад, Железничка 23а, 21000 Нови Сад са ценом од 19.950,00 динара по
ученику.
На основу изнетог, а прихватајући мишљење Комисије донета је одлука као у изреци.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од 5 дана од дана
објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а
копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

В.д. директора
__________________
Александар Маринковић

