ОСНОВНА ШКОЛА
„МИХАИЛО МЛАДЕНОВИЋ СЕЉА“
Др Воје Даниловића 17
11561 Дудовица
Број: 713/1
Датум: 19.10.2016. године
На основу члана 108. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број
124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту Закон), Одлуке о покретању поступка јавне
набавке мале вредности бр. 655 од 29.09.2016. године и Извештаја Комисије за спровођење
јавне набавке о стручној оцени понуда бр. 712/1 од 19.10.2016. године, директор Основне
школе „Михаило Младеновић Сеља“ из Дудовице, доноси

ОДЛУКУ
о додели уговора
у поступку јавне набавке мале вредности услуга
– извођење екскурзије и наставе у природи
ЈН бр. 1.2.1/16
I – Додељује се уговор:
Партија број 1
Уговор се додељује на основу члана 107. став 4. Закона (Наручилац може доделити
уговор понуђачу чија понуда садржи понуђену цену већу од процењене вредности јавне
набавке ако није већа од упоредиве тржишне цене и ако су понуђене цене у свим
одговарајућим понудама веће од процењене вредности јавне набавке.).


понуђачу: TA „SPORT TRIM TRAVEL“, Рузвелтова 1, лок. 1А, Београд, број
понуде 444/16 од 12.10.2016. године.

Партија број 2


понуђачу: СП „ЛАСТРА“ ДОО, ТА „ЛАСТРА“, Карађорђева 37, Лазаревац, број
понуде 10834 од 12.10.2016. године.

Партија број 3


понуђачу: СП „ЛАСТРА“ ДОО, ТА „ЛАСТРА“, Карађорђева 37, Лазаревац, број
понуде 10834 од 12.10.2016. године.

Партија број 4

Уговор се додељује на основу члана 107. став 4. Закона (Наручилац може доделити
уговор понуђачу чија понуда садржи понуђену цену већу од процењене вредности јавне
набавке ако није већа од упоредиве тржишне цене и ако су понуђене цене у свим
одговарајућим понудама веће од процењене вредности јавне набавке.).


понуђачу: СП „ЛАСТРА“ ДОО, ТА „ЛАСТРА“, Карађорђева 37, Лазаревац, број
понуде 10834 од 12.10.2016. године.

Партија број 5
Уговор се додељује на основу члана 107. став 4. Закона (Наручилац може доделити
уговор понуђачу чија понуда садржи понуђену цену већу од процењене вредности јавне
набавке ако није већа од упоредиве тржишне цене и ако су понуђене цене у свим
одговарајућим понудама веће од процењене вредности јавне набавке.).



понуђачу: СП „ЛАСТРА“ ДОО, ТА „ЛАСТРА“, Карађорђева 37, Лазаревац, број
понуде 10834 од 12.10.2016. године.

Партија број 6


понуђачу: СП „ЛАСТРА“ ДОО, ТА „ЛАСТРА“, Карађорђева 37, Лазаревац, број
понуде 10834 од 12.10.2016. године.

Партија број 7


понуђачу: СП „ЛАСТРА“ ДОО, ТА „ЛАСТРА“, Карађорђева 37, Лазаревац, број
понуде 10834 од 12.10.2016. године.

Партија број 8
Уговор се додељује на основу члана 107. став 4. Закона (Наручилац може доделити
уговор понуђачу чија понуда садржи понуђену цену већу од процењене вредности јавне
набавке ако није већа од упоредиве тржишне цене и ако су понуђене цене у свим
одговарајућим понудама веће од процењене вредности јавне набавке.).


понуђачу: СП „ЛАСТРА“ ДОО, ТА „ЛАСТРА“, Карађорђева 37, Лазаревац, број
понуде 10834 од 12.10.2016. године.

Партија број 9
Уговор се додељује на основу члана 107. став 4. Закона (Наручилац може доделити
уговор понуђачу чија понуда садржи понуђену цену већу од процењене вредности јавне
набавке ако није већа од упоредиве тржишне цене и ако су понуђене цене у свим
одговарајућим понудама веће од процењене вредности јавне набавке.).



понуђачу: СП „ЛАСТРА“ ДОО, ТА „ЛАСТРА“, Карађорђева 37, Лазаревац, број
понуде 10834 од 12.10.2016. године.
Образложење:

На основу Плана јавних набавки за 2016. годину, директор Основне школе „Михаило
Младеновић Сеља“ из Дудовице, донео је Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале
вредности, заводни бр. 655 од 29.09.2016. године, за набавку услуга – извођење екскурзије и
наставе у природи, ознака и назив из Општег речника набавки: 63516000 – услуге
организације путовања, ЈН бр. 1.2.1/16.
Позив за подношење понуда и конкурсна документација објављени су дана
06.10.2016. године на Порталу јавних набавки
До истека рока за подношење понуда, 14.10.2016. године до 11:30 часова, на адресу
наручиоца приспелe су 4 (четири) понуда следећих понуђача:
Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.

Број и датум
понуде

Назив или шифра понуђача

03-338-4 од
12.10.2016. год.
1 од 11.10.2016.
год.
444/16 од
12.10.2016. год.
10834 од
12.10.2016. год.

ТА Дечије одмаралиште Златибор,
Косовска 2, Ужице
SERBICO TRAVEL DOO,
Дубровачка 10, Земун
TA „SPORT TRIM TRAVEL“,
Рузвелтова 1, лок. 1А, Београд
СП „ЛАСТРА“ ДОО, ТА „ЛАСТРА“,
Карађорђева 37, Лазаревац

Датум
пријема

Час
пријема

13.10.2016.

14:25

14.10.2016.

11:00

14.10.2016.

11:05

14.10.2016.

11:07

Након спроведеног поступка отварања понуда, Комисија за спровођење поступка
јавне набавке, одређена Решењем бр. 656 од 29.09.2016. године, сачинила је Записник о
отварању понуда бр. 706/1 од 14.10.2016. године, а затим је приступила стручној оцени
понуда и сачинила извештај о истом.
У Извештају о стручној оцени понуда бр. 712/1 од 19.10.2016. године, Kомисија за
спровођење поступка јавне набавке је, после стручне оцене понуда, констатовала:
III - Подаци о јавној набавци:
1.- Назив и адреса наручиоца: Основна школа „Михаило Младеновић Сеља“, Маршала
Тита 101, 11145 Београд.
2.- Редни број јавне набавке за текућу годину: 1.2.1/16.
3.- Предмет јавне набавке: Набавка услуга – извођење екскурзије и наставе у природи, за
потребе за потребе Основне школе „Михаило Младеновић Сеља“ из Дудовице, обликована
у 9 партија:
 Партија број 1: Настава у природи за ученике I, II, III и IV разредa;
 Партија број 2: Једнодевна екскурзија за ученике I разредa;

 Партија број 3: Једнодевна екскурзија за ученике II разредa;
 Партија број 4: Једнодевна екскурзија за ученике III разредa;
 Партија број 5: Једнодевна екскурзија за ученике IV разредa;
 Партија број 6: Једнодневна екскурзија за ученике V разредa;
 Партија број 7: Дводневна екскурзија за ученике VI разредa;
 Партија број 8: Дводневна екскурзија за ученике VII разредa;
 Партија број 9: Дводневна екскурзија за ученике VIII разредa.
4.- Назив из Општег речника набавки: Услуге организације путовања.
5.- Ознака из Општег речника набавки: 63516000.
6.- Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности.
7.- Подаци у финансијском плану за 2016. годину: конто – 423911.
8.- Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а (дин.): 1.500.000,00.
 Партија број 1: Настава у природи за ученике I, II, III и IV разредa: 676.000,00 дин.
 Партија број 2: Једнодевна екскурзија за ученике I разредa: 52.000,00 дин.
 Партија број 3: Једнодевна екскурзија за ученике II разредa: 46.000,00 дин.
 Партија број 4: Једнодевна екскурзија за ученике III разредa: 54.000,00 дин.
 Партија број 5: Једнодевна екскурзија за ученике IV разредa: 50.000,00 дин.
 Партија број 6: Једнодневна екскурзија за ученике V разредa: 64.000,00 дин.
 Партија број 7: Дводневна екскурзија за ученике VI разредa: 204.000,00 дин.
 Партија број 8: Дводневна екскурзија за ученике VII разредa: 192.000,00 дин.
 Партија број 9: Дводневна екскурзија за ученике VIII разредa: 162.000,00 дин.
9.- Назив понуђача чије су понуде одбијене, разлози за одбијање и понуђене цене:


ТА Дечије одмаралиште Златибор, Косовска 2, Ужице

Конкурсном документацијом у погледу финансијског капацитета је тражено да понуђач у
претходне две обрачунске године (2014. и 2015. године) није пословао са губитком.
Понуђач је у понуди доставио Билансе успеха за 2014. и 2015. годину. Увидом у исте,
утврђено је да је понуђач у 2014. години пословао са губитком, чиме није испунио захтев у
погледу финансијског капацитета.

На основу члана 106. став 1. тачка 2) Закона понуда за партију број 1 се одбија као
неприхватљива.
Понуђенe ценe понуђача чије су понуде одбијене:
Редни
број
1.

Назив или шифра
понуђача
ТА Дечије
одмаралиште
Златибор, Косовска 2,
Ужице

Јединична цена по ученику
без ПДВ-а (дин.)

Јединична цена по ученику
са ПДВ-ом (дин.)

Партија број 1: 11.030,31

Партија број 1: 12.590,00

10.- Критеријум за оцењивање понуде је: „Економски најповољнија понуда“.
Ред.
број
1.
2.
3.

ОПИС
Цена
Референтна листа
Квалитет понуде
УКУПНО

Број
пондера
60
25
15
100

1. Цена
Максималан износ овог критеријума износи 60 пондера.
Максималан износ добија понуђач који понуди најнижу цену.
Остали понуђачи се рангирају по формули:
ЦП=60*(ЦПмин/ЦПх), где су:
ЦП – број добијених пондера
ЦПмин – најнижа понуђена цена
ЦПх – цена из понуде која се бодује
2. Референтна листа:
Максималан износ овог критеријума износи 25 пондера.
Списак реализованих екскурзија у земљи и наставе у природи у последње три године
од дана објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, у
виду изјаве под пуном материјалном и кривичном одговорношћу – Референта листа
(Образац XIII).
-

преко 30 уговора...................25 пондера

-

од 25 до 30 уговора..............15 пондера

-

од 20 до 25 уговора..............10 пондера

-

од 15 до 20 уговора................7 пондера

-

од 10 до 15 уговора................5 пондера

-

од 5 до 10 уговора..................3 пондера

3. Квалитет понуде:
Максималан износ овог критеријума износи 15 пондера.
Квалитет аутобуског превоза – максимално 15 пондера:


Туристички аутобус високе туристичке класе до 5 године старости ...........15
пондера



Туристички аутобус високе туристичке класе од 6 до 8 година старости .. 5
пондера

11.- Ранг листа понуђача са економски најповољнијом понудом, после отварања понуда:

Р.
бр

Назив понуђача

Јединична
цена по
партијама по
ученику без
ПДВ-а (дин)

Референтна
листа

Квалитет
понуде

Број пондера
по основу
цене

Број пондера по
основу
референтне
листе

Број пондера по
основу
квалитета
понуде

Укупан број
пондера

ПАРТИЈА БРОЈ 1

1.

TA „SPORT TRIM
TRAVEL“,
Београд

2.

SERBICO
TRAVEL DOO,
Земун

8.820,00

преко 30
уговора

аутобуси
старости 5
година

60

25

15

100

12.490,00

преко 30
уговора

аутобуси 3
године
старости

42,36

25

15

82,36

1.774,40

преко 30
уговора

аутобуси
просечне
старости 3,3
година

60

25

15

100

1.572,43

преко 30
уговора

аутобуси
просечне
старости 3,3
година

60

25

15

100

2.343,78

преко 30
уговора

аутобуси
просечне
старости 3,3
година

60

25

15

100

ПАРТИЈА БРОЈ 2
1.

СП „ЛАСТРА“
ДОО, ТА
„ЛАСТРА“,
Лазаревац

ПАРТИЈА БРОЈ 3
1.

СП „ЛАСТРА“
ДОО, ТА
„ЛАСТРА“,
Лазаревац

ПАРТИЈА БРОЈ 4
1.

СП „ЛАСТРА“
ДОО, ТА
„ЛАСТРА“,
Лазаревац

ПАРТИЈА БРОЈ 5
1.

СП „ЛАСТРА“
ДОО, ТА
„ЛАСТРА“,
Лазаревац

2.201,97

преко 30
уговора

аутобуси
просечне
старости 3,3
година

60

25

15

100

1.841,45

преко 30
уговора

аутобуси
просечне
старости 3,3
година

60

25

15

100

5.654,09

преко 30
уговора

аутобуси
просечне
старости 3,3
година

60

25

15

100

6.466,97

преко 30
уговора

аутобуси
просечне
старости 3,3
година

60

25

15

100

7.033,66

преко 30
уговора

аутобуси
просечне
старости 3,3
година

60

25

15

100

ПАРТИЈА БРОЈ 6
1.

СП „ЛАСТРА“
ДОО, ТА
„ЛАСТРА“,
Лазаревац

ПАРТИЈА БРОЈ 7
1.

СП „ЛАСТРА“
ДОО, ТА
„ЛАСТРА“,
Лазаревац

ПАРТИЈА БРОЈ 8
1.

СП „ЛАСТРА“
ДОО, ТА
„ЛАСТРА“,
Лазаревац

ПАРТИЈА БРОЈ 9
1.

СП „ЛАСТРА“
ДОО, ТА
„ЛАСТРА“,
Лазаревац

12.- Назив понуђача чије су понуде најповољније узимајући у обзир Извештај о
стручној оцени понуда бр. 712/1 од 19.10.2016. године.
Комисија за спровођење поступка јавне набавке је после стручне оцене понуда
констатовала да су најповољније понуде следећих понуђача:
Партија бр. 1:
Уговор се додељује на основу члана 107. став 4. Закона (Наручилац може доделити уговор
понуђачу чија понуда садржи понуђену цену већу од процењене вредности јавне набавке ако
није већа од упоредиве тржишне цене и ако су понуђене цене у свим одговарајућим
понудама веће од процењене вредности јавне набавке.).
 TA „SPORT TRIM TRAVEL“, Рузвелтова 1, лок. 1А, Београд
Јединична цена по ученику за услугу – настава у природи за ученике I, II, III и IV разредa
износи 8.820,00 динара без ПДВ-а (понуђач није у систему ПДВ-а), рок важења понуде је 120
дана и рок плаћања - у полумесечним ратама. Последња рата плаћа се у року од 45
(четрдесетпет) дана од дана испостављања фактуре, а према Извештају комисије за
примопредају услуге и утврђеног процента смањења цене према структури цене. Изабрани
понуђач извршава набавку самостално.
Партија бр. 2:
 СП „ЛАСТРА“ ДОО, ТА „ЛАСТРА“, Карађорђева 37, Лазаревац
Јединична цена по ученику за услугу – Једнодевна екскурзија за ученике I разредa износи
1.774,40 динара без ПДВ-а и 1.955,00 са ПДВ-ом, рок важења понуде је 90 дана и рок
плаћања - у месечним ратама. Последња рата плаћа се у року од 45 (четрдесетпет) дана од
дана испостављања фактуре, а према Извештају комисије за примопредају услуге и
утврђеног процента смањења цене према структури цене. Изабрани понуђач извршава
набавку самостално.
Партија бр. 3:
 СП „ЛАСТРА“ ДОО, ТА „ЛАСТРА“, Карађорђева 37, Лазаревац
Јединична цена по ученику за услугу – Једнодевна екскурзија за ученике II разредa износи
1.572,43 динара без ПДВ-а и 1.750 са ПДВ-ом, рок важења понуде је 90 дана и рок плаћања у месечним ратама. Последња рата плаћа се у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана
испостављања фактуре, а према Извештају комисије за примопредају услуге и утврђеног
процента смањења цене према структури цене. Изабрани понуђач извршава набавку
самостално.
Партија бр. 4:
Уговор се додељује на основу члана 107. став 4. Закона (Наручилац може доделити уговор
понуђачу чија понуда садржи понуђену цену већу од процењене вредности јавне набавке ако

није већа од упоредиве тржишне цене и ако су понуђене цене у свим одговарајућим
понудама веће од процењене вредности јавне набавке.).
 СП „ЛАСТРА“ ДОО, ТА „ЛАСТРА“, Карађорђева 37, Лазаревац
Јединична цена по ученику за услугу – Једнодевна екскурзија за ученике III разредa износи
2.343,78 динара без ПДВ-а и 2.560,00 са ПДВ-ом, рок важења понуде је 90 дана и рок
плаћања - у месечним ратама. Последња рата плаћа се у року од 45 (четрдесетпет) дана од
дана испостављања фактуре, а према Извештају комисије за примопредају услуге и
утврђеног процента смањења цене према структури цене. Изабрани понуђач извршава
набавку самостално.
Партија бр. 5:
Уговор се додељује на основу члана 107. став 4. Закона (Наручилац може доделити уговор
понуђачу чија понуда садржи понуђену цену већу од процењене вредности јавне набавке ако
није већа од упоредиве тржишне цене и ако су понуђене цене у свим одговарајућим
понудама веће од процењене вредности јавне набавке.).
 СП „ЛАСТРА“ ДОО, ТА „ЛАСТРА“, Карађорђева 37, Лазаревац
Јединична цена по ученику за услугу – Једнодевна екскурзија за ученике IV разредa износи
2.201,97 динара без ПДВ-а и 2.450,00 са ПДВ-ом, рок важења понуде је 90 дана и рок
плаћања - у месечним ратама. Последња рата плаћа се у року од 45 (четрдесетпет) дана од
дана испостављања фактуре, а према Извештају комисије за примопредају услуге и
утврђеног процента смањења цене према структури цене. Изабрани понуђач извршава
набавку самостално.
Партија бр. 6:
 СП „ЛАСТРА“ ДОО, ТА „ЛАСТРА“, Карађорђева 37, 11550 Лазаревац
Јединична цена по ученику за услугу – Једнодевна екскурзија за ученике V разредa износи
1.841,45 динара без ПДВ-а и 2.060,00 са ПДВ-ом, рок важења понуде је 90 дана и рок
плаћања - у месечним ратама. Последња рата плаћа се у року од 45 (четрдесетпет) дана од
дана испостављања фактуре, а према Извештају комисије за примопредају услуге и
утврђеног процента смањења цене према структури цене. Изабрани понуђач извршава
набавку самостално.
Партија бр. 7:
 СП „ЛАСТРА“ ДОО, ТА „ЛАСТРА“, Карађорђева 37, 11550 Лазаревац
Јединична цена по ученику за услугу – Дводневна екскурзија за ученике VI разредa износи
5.654,09 динара без ПДВ-а и 6.490,00 са ПДВ-ом, рок важења понуде је 90 дана и рок
плаћања - у месечним ратама. Последња рата плаћа се у року од 45 (четрдесетпет) дана од
дана испостављања фактуре, а према Извештају комисије за примопредају услуге и
утврђеног процента смањења цене према структури цене. Изабрани понуђач извршава
набавку самостално.

