ОСНОВНА ШКОЛА
„ГОРЊА ВАРОШ“
Добановачка 72
11080 Земун
Број: 969
Датум: 23.08.2018. године

На основу члана 109. став 1. Закона о јавним набавкама (,,Службени гласник РС'' бр.
124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), директор Основне школе „Горња варош“
из Земуна, доноси
ОДЛУКУ
о обустави поступка
у поступку јавне набавке мале вредности услуга
– извођење екскурзије, наставе у природи и излета
Партија број 11 - Настава у природи за ученике II3 и IV разреда
ЈН бр. 1.2.1/18

I – Обуставља се поступак:
Обуставља се поступак јавне набавке услуга – извођење екскурзије, наставе у
природи и излета (Партија број 11 - Настава у природи за ученике II3 и IV разреда), за
потребе Основне школе „Горња варош“ из Земуна, ЈН бр. 1.2.1/18.
II - Подаци о јавној набавци:
1. Назив и адреса наручиоца: Основна школа „Горња варош“, Добановачка 72, 11080 Земун
2. Редни број јавне набавке за текућу годину: 1.2.1/18.
3. Предмет јавне набавке: Набавка услуга – извођење екскурзије, наставе у природи и
излета.
4. Ознака и назив из Општег речника набавке: 63516000 – услуге организације путовања.
5. Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вдредности.
6. Подаци у финансијском плану за 2018. годину: конто – 423911.
7. Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а (дин.): 5.000.000,00 динара.
•

Партија број 11: Настава у природи за ученике II3 и IV разреда: 880.000,00 динара

8. Критеријум за оцењивање понуде: „Најнижа понуђена цена“.

Образложење
На основу Плана јавних набавки за 2018. годину, директор Основне школе „Горња
Варош“ из Земуна, донео је oдлуку о покретању поступка јавне набавке, заводни бр. 906 од
26.07.2018. године, за набавку услуга – Извођење екскурзије, наставе у природи и излета,
ознака и назив из Општег речника набавки: 63516000 – услуге организације путовања, ЈН бр.
1.2.1/18.
Позив за подношење понуда и конкурсна документација објављени су дана
26.07.2018. године на Порталу јавних набавки и сајту наручиоца.
До истека рока за подношење понуда, 13.08.2018. године до 10.00 часова, за патрију
број 11 - Настава у природи за ученике II3 и IV разреда на адресу наручиоца приспела је 1
(једна) понуда следећег понуђача:

Ред.
бр.
1.

Број и датум
понуде
3/18-19 од
10.08.2018. год.

Назив или шифра понуђача

Датум пријема

Час
пријема

V.I.A. TOURS PETROVIĆ DOO,
Булевар Зорана Ђинђића 193/9,
Београд

13.08.2018. год.

09.10

Неблаговремених понуда није било.
Након спроведеног поступка отварања понуда, комисија за спровођење поступка јавне
набавке, одређена Решењем бр. 907 од 26.07.2018. године, сачинила је Записник о отварању
понуда бр. 942 од 13.08.2018. године, а затим је приступила стручној оцени понуда и
сачинила извештај о истом.
У Извештају о стручној оцени понуда бр. 967 од 23.08.2018. године, комисија за
спровођење поступка јавне набавке је, после стручне оцене понуда, констатовала:
9. Назив понуђача чије су понуде одбијене, разлози за одбијање и понуђене цене:
V.I.A. TOURS PETROVIĆ DOO, Булевар Зорана Ђинђића 193/9, Београд
Конкурсном документацијом је као додатни услов тражено да у моменту подношења
понуде понуђач поседује у закупу, власништву или предрезервацији објекат за смештај у
складу са условима из конкурсне документације (за партије бр. 7, 8, 9, 10 и 11). За партију
број 11 - Настава у природи за ученике II2 и IV разреда тражено је да време реализације
буде прва недеља јуна 2019. године, а понуђач је доставио предрезервацију за период –
септембар/октобар 2018. године и април/мај 2019. године.
На основу члана 106. став 1. тачка 5) Закона понуда за партију број 11 се одбија
као неприхватљива.
Понуђенe ценe понуђача чије су понуде одбијене:

Ред.
бр.

1.

Назив или шифра
понуђача
V.I.A. TOURS
PETROVIĆ DOO,
Булевар Зорана
Ђинђића 193/9,
Београд

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

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

Партија број 11: 16.550,00

Партија број 11: 16.800,00

V.I.A. TOURS PETROVIĆ DOO, Булевар Зорана Ђинђића 193/9, Београд
Рок важења понуде: 61 (шездесетједан) дан.
Датум извршења: септембар/октобар 2018. године и април/мај 2019. године. године.
Рок плаћања: У месечним ратама. Последња рата плаћа се по реализованом путовању
у року до 45 (четрдесетпет) дана од дана испостављања фактуре, а према Извештају
комисије за примопредају услуге и утврђеног процента смањења цене према структури
цене.
Имајући у виду да је приспела понуда неприхватљива, комисија за спровођење
поступка јавне набавке предлаже директору да обустави поступак јавне набавке за партију
број 11 - Настава у природи за ученике II2 и IV разреда, у складу са чланом 109. став 1.
Закона.
Директор, као одговорно лице наручиоца, прихватио је предлог комисије за
спровођење јавне набавке, те је на основу горе наведеног и члана 109. став 1. Закона донео
одлуку о обустави поступка јавне набавке.
Поука о правном леку: Против ове одлуке може се поднети захтев за заштиту права у року
од 5 (пет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки, а у складу са
чланом 149. став 6. Закона. Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се
истовремено доставља Републичкој комисији.

ДИРЕКТОР

__________________
Илија Мировић

